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انية الثَّ بعة للطَّ ُمقدمة

قد الكتاب هذا من األوىل الطَّبعة أنَّ حدث حتى ١٩١٩م سنة أوروبا من أعود أََكد َلْم
لو أود وكنت نرشه، لهم أُعيد أْن الخري من وأنَّ فيه، يرغب النَّاس من كثريًا وأنَّ نفدت،
الكتاب يف النَّظر أُعيد أن يف رغبة آخر إىل وقت من هذا أُرجئ جعلت ولكنِّي ذلك، إىل أجبت
ألنِّي ال التغيري، إىل تحتاج وأقساًما فصوًال فيه أنَّ أعتقد زلت وما كنت ألنِّي وأبدِّل؛ فأغريِّ
البسط من كثري يشء إىل يحتاج ُمخترص ُموجز الرأي هذا ألنَّ بل فيها رأيي عن رجعت

والتفصيل.
العالئية الفلسفة من املسائل بأمهات أملت أنَّها مع الكتاب هذا من الخامسة فاملقالة
الهند حكمة وبني بينها بما يفي تفصيًال فيها القول ل يُفصَّ أن إىل تحتاج اإليجاز شديدة

النزاع. تحتمل وال ك، الشَّ تقبل ال أنَّها اآلن أعتقد صلة من أبيقور وفلسفة
لو أود كنت العالء ألبي األدبية اآلثار وصف يف اإليجاز من ألوان الثَّالثة املقالة ويف
الجامعة، كانت إذ أجده؛ فال الوقت ألتمس جعلت ولكنِّي اإلطناب، من بيشء استبدلتها
اليونانية اآلثار من نرشيشء يف واالجتهاد اليوناني، التَّاريخ درس من إليه اضطرتني وما

العالء. ألبي الفراغ يل تُتح ولم وقتي، عيلَّ أخذت قد
إليه حاجة يف أنا ما األيام هذه يف أجد لن أنِّي وعلمت الكتاب، يطلبون النَّاس أخذ
صورته عىل الكتاب هذا طبع إىل اإلجابة من ا بُدٍّ أَر فلم ه، أغريِّ أن أريد ما لتغيري وقت من

آخر. وقت إىل وتفصيله تغيريه مرجئًا األوىل
علم، وبغري بعلم نقده إىل اندفعوا أو فُدِفعوا الكتاب، هذا قرءوا ناًسا أنَّ أعلم ولقد
يُسطَّر أن يستحق شيئًا كتبوا فيما وجدت لو أود كنت ولقد ُمخلصني، وغري ُمخلصني
ُطرًقا وإال وسبٍّا، شتًما إال كتبوه فيما أجد لم ألنِّي كله؛ األسف آسف ولكنِّي ويُناَقش،
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يف الوقت أضيع أالَّ وللقراء لنفيس عيل فمن عتيقة، التفكري يف ومناهج معوجة، الفهم يف
حب إال نقده إىل يدعوه ال املخلص الناقد نقد أنتظر زلت وما ومناقشته. بذلك العناية
إىل سبيًال النَّقد فيتخذ عليك ويحقد يبغضك الذي هذا ا فأمَّ اإلصالح، يف والرغبة العلم

ويفيد. ينفع ما إىل عنه تنرصف وأن وشأنه، ترتكه أن بك فخليق منك، والنيل إيذائك
مغريًا ال ١٩١٤م، سنة يف صورته عىل ١٩٢٢م سنة يف الكتاب هذا نرش أُعيد فأنا إذن
بأال القراء لوعدت الزمان ُمواتاة ضمنت أنِّي ولو تكميله، إىل ق أُوفَّ أن أرجو وأنا مبدًال، وال
لرسالة مفصل درس فيه جديد كتاب أيديهم بني يكون حتى طويل زمن عليهم يميض

يشاء. من عىل به يمن هللا بيد التَّوفيق ولكنَّ الغفران،
حسني طه
١٩٢٢م سنة فرباير يف القاهرة
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مقدمة

وأسلمهم اللغة، يف فقًها بمرص عرفت من أصح املرصفي عيل بن سيد الجليل أستاذنا
الجاهلية شعر سيما وال للشعر، رواية وأكثرهم األدب، يف رأيًا وأصدقهم النَّقد، يف ذوًقا

اإلسالم. وصدر
عرشة، السادسة أعد وملا إليه، أختلف وبدأت الرشيف، األزهر يف األدب يدرس كان
يقف ولم مجلسه، عن تخلفت أو درسه، عن انقطعت أني أذكر ما سنني أربع فلزمته
من نوع بيننا نشأ بل لة، الصِّ من والتِّلميذ األستاذ بني يكون ما عىل وبينه بيني األمر
أن عىل كلينا وتبعث والحنان، العطف نفسه ويف واإلكبار، اإلجالل نفيس يف يشوبها املحبة
املشفقني. واآلباء الربرة، األبناء بني يكون ما نحو عىل عنه، ويُناضل لصاحبه، يتعصب

يف قلبي صادف ألنَّه الدهر؛ طول به سعيًدا وسأظل قديًما، الحب بهذا سعدت
ولم املادة، عنرصه تُفسد لم العلم مصدره حبٌّ وألنَّه الصبا، ونضارة الطفولة غضارة

الحياة. هذه مآثم جوهره تُكدر
يف لها وكونا مثاله، عىل فصاغاها شديًدا؛ تأثريًا نفيس يف أثرا قد ودرسه األستاذ حبُّ

ذوقه. مثال عىل ذوًقا والنقد األدب
القول، فنون يف اإلعراب بمناحي وكلف السهل، الحرضي عىل الجزل للبدوي إيثار
شديد وبغض واملنطق، الفلسفة أللوان وانتحالهم البديع، ألنواع املولدين تكلف عن ونُبو
غري إىل الفخمة، الجزلة األلفاظ بني يقع املهلهل السهل وللفظ الشعر، يف الرضورة لحكم
املحدثني مذهب إىل منه أدنى الشعر ورواة اللغة، أئمة من القدماء مذهب إىل هو مما ذلك

والنقاد. األدباء من
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رديء فيه جديد وكل ومتانته، لرصانته باإلعجاب خليق جيد املذهب هذا يف قديم كل
فسلك القدماء، بمذاهب نفسه أخذ من املحدثني من كان فإذا وهلهلته، لحضارته سفساف
فساد، أللسنتنا فدرسه وإال فيه، وننظر نقرأه أن حقيق فهو ُخطاهم وتأثر مسالكهم،

صفيًقا. واإلعراضحجابًا الصد من وبينه بيننا نلقي أن وعلينا كساد، ومللكاتنا
قوم املعري، العالء وأبو املتنبي، الطيب وأبو أوس، بن وحبيب الوليد، بن ُمسلم
يخُل ولم الفالسفة، مذاهب درس يف وتعمقوا للفظ، املعنى وأخضعوا البديع، تكلفوا
والعناية خطل، فدرسهم البادين، العرب مذاهب وبني بينهم تباعد يونانية من كالمهم

وتوفيق. إصابة املطبوعني الشعراء إىل عنهم واإلعراض حمق، بهم
نكتِف فلم مقطوع، غري موصوًال سماًعا يوم كل يف الجليل أستاذنا من ذلك نسمع كنَّا
والنعي ا، حقٍّ علينا بغضهم رأينا حتى الشعراء، هؤالء مقت يف غلونا بل واإلذعان، بالطاعة
يف املبالغة أردنا فإذا يُعجبنا، ال الشعر من البيت نسمع كنَّا وحتى مكمًال، ألدبنا عليهم
لنجهل وإنَّا فيه! العالء أبي أسلوب أظهر وما املتنبي! بشعر أشبهه ما قلنا: وتقبيحه ذمه

كله. الجهل العالء وأبا املتنبي
التأليف حسن له رشًحا علينا ويُميل الحماسة، ديوان لنا يُدرِّس األستاذ كان

التربيزي. الخطيب سيما وال الرشاح، من غريه بنقد يُعنى وكان والتحقيق،
كلف العالء وأبو تلميذه، ألنَّه العالء؛ أبي عن رشحه أكثر ينقل التربيزي والخطيب
وما والتَّرصيف، اإلعراب مسائل الخطيب كتاب يف فكثرت والعروض، والرصف بالنحو

اللغوية. العلمية املسائل من يُشبهها
يسخر ما كثريًا فكان والنقد، اللغة إال يعنيه ال املسائل لهذه مبغض الجليل وأستاذنا

العلم. من تكلفاه بما ويهزأ وتلميذه، العالء أبي من لنا
العالء، أبا إلينا ض يُبغِّ أن إىل يتكلفه ولم يحاوله لم توفيًقا األستاذ ق ُوفِّ الجملة وعىل
يمدح أسمارنا؛ بعض يف الكتاب هذا نارش وبني بيني كانت شديدة مناقشة أنىس ولست

عليه. وأتعصب له وينترص وأذمه، العالء أبا
إيطاليا يف املسترشقني من األساتذة ُجلَّة إليها وُدِعي الجامعة، يف اآلداب قسم أُنِشئ
الدروس من ألوان فإذا فيه، الدروس أسمع وأخذت القسم، لهذا وانتسبت وأملانيا، وفرنسا
لنفسه األدب دارس وإذا عهد، بها يل يكن لم النقد من فنون وإذا قبل، من أعرفها لم
وال تفاوت غري من السواء عىل وسمينه غثه يتقن وأن ورديئه، جيده يدرس أن ينبغي
بل فحسب، وآدابها اللغة علوم يتقن أن عليه ليس اآلداب تاريخ عن الباحث وإذا تفريق،
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البلدان وتقويم التَّاريخ يدرس أن من بد وال والدين، الفلسفة بعلوم إملاًما يلم أن له بد ال
يف ا عمَّ البحث حسن اللغة درس من يكفيه ال اآلداب تاريخ عن الباحث وإذا مفصًال، درًسا
ذلك مع له بد ال بل والعباب، التكملة يف وما املخصصواملحكم، يف وما واللسان، القاموس
ال اآلداب تاريخ عن الباحث وإذا األوىل، ومصادرها القديمة، اللغة أصول يدرس أن من
الكاتب ترك ملا الفهم يُتقن أن أراد إذا والجماعات لألفراد النَّفس علم يدرس أن من له بد
ومؤرًخا أديبًا يكون أن أراد ملن تكفي ال وحدها العربية اللغة وإذا اآلثار، من الشاعر أو
عند البحث مناهج ودرس أوروبا، يف الحديثة اآلداب درس من له بد ال إذ ا؛ حقٍّ لآلداب
وفلسفة، أدب من للعرب ا عمَّ املختلفة لغاتهم يف األوربيون األساتذة كتب ما بله الفرنج،

ودين. حضارة ومن
الجامعة، يف املسترشقني األساتذة دروس سمعت حني يل ظهرت عقبات هذه كلُّ
يف رأيي غريت قد إنَّها أقول: وإنَّما كافة، ورياضتها تذليلها إىل قت ُوفِّ أنِّي أزعم ولست
األستاذ تركها التي الحسان اآلثار هذه من يبَق فلم كله، التغيري النقد يف ومذهبي األدب،
امتاز إذا الكالم إيثار والحرصعىل اللفظي، النقد دقة إال الناشئة النفس تلك يف املرصفي

األسلوب. ورصانة اللفظ بمتانة
وتأليف الكتابة يف ملكة تكوين أُِريَد إذا كله النفع نافع املرصفي األستاذ مذهب
من أكثر األستاذ يُريد وليس العرب، آلثار الفهم وحسن النقد، يف الطالب وتقوية الكالم،
املنهج عىل وتاريخها اآلداب عن البحث إلجادة يكفي ال وحده املذهب هذا ولكنَّ ذلك،

الحديث.
كله النَّفع نافع بمرص العربية اآلداب درس يف الجامعة أحدثته الذي واملذهب
اآلداب تأريخ وهو إليه، الحاجة شدة مع عهد به لنا يكن لم العلم من نوع الستخراج
حظ صحيًحا، فهًما عامة، اإلسالمية واألمم خاصة، العربية األمة فهم من يُمكِّننا تأريًخا

الغموض. نصيب من أوفر فيه الوضوح ونصيب الخطأ، حظ من أكثر فيه الصواب
مذهب نشأ اآلداب درس يف املرصية الجامعة ومذهب املرصفي األستاذ مذهب بني
وال األدبية، امللكات تكوين يف بالنَّافع وليس بالحديث، وال بالقديم ليس ُمختلط، ُمشوَّه
ال مرص، مدارس يف اآلداب أساتذة من العامة مذهب وهو البحث، مناهج تعليم يف باملفيد
النقد إىل ميله ويُقوُِّموا الطالب، ذوق فيصقلوا القديم املذهب عىل اآلداب درس يف قون يتعمَّ
األوىل مصادرها إىل وردها اآلداب تحليل يف الفرنج من العلماء مذهب يذهبون وال اللغوي،
طائفة يُسمون إنَّما والجماعات، األفراد يف النفسية وغري النفسية الحياة يف املؤثرات من
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منظومهم من شيئًا الطالب ويلقنون وموتهم، مولدهم ويؤرخون والكتاب الشعراء من
من املمسوخ النحو هذا يُسمون وهم عليه، يزيدون وال ذلك يتجاوزون ال ومنثورهم،

األول: قال ما فيه مثلهم وإنَّما اآلداب، تاريخ الدرس

ال��ع��ق��ال م��ن ض��رب ف��أص��اب��ه م��ش��ي��ه��ا ي��م��ش��ي ف��رام ال��ق��ط��اة ح��س��د

ال الطُّالب ألنَّ ُمجدية؛ وال قيِّمة غري مرص يف األدبي الدرس نتيجة كانت هنا من
ويُرغبهم أدبهم، إليهم يُحبِّب ما الكتب من أيديهم بني فيما وال مدارسهم، يف يجدون
نشأت ُهنا ومن بها. ويهيموا الفرنج آداب يقرءوا أن — العذر ولهم — يؤثرون فهم فيه؛
من اآلداب يف القديمة املدرسة رجال بها يتأذى والنثر، الشعر يف الحديثة األساليب هذه

ا. مردٍّ لها يستطيعوا أن غري
إذا يوًما يُكَمل أن من بد ال املشوَّه املثال هذا فإنَّ بأس؛ ذلك من اآلداب عىل ليس
يف لسنا أنَّا أزعم ولست الحديثة، املناهج عىل اآلداب بدرس صحيحة عناية النَّاس ُعِني
يف مًعا؛ املنهجني إىل حاجة يف إنَّا أقول بل القديم، املنهج عىل اآلداب درس إىل حاجة
ويف التليدة، العربية اآلثار وفهم اإلنشاء ملكة أنفسنا يف لنقوِّي القديم املنهج إىل حاجة

اآلثار. هذه من األدبي التَّاريخ استنباط لنُحِسن الحديث املنهج إىل حاجة
الحاجة هذه تحقيق إىل أدنى سنني منذ اآلداب درس يف الجامعة طريقة كانت ولقد
اآلداب أستاذ فكان ا؛ خاصٍّ درًسا ولتاريخها ا خاصٍّ درًسا لآلداب جعلت حني بها وأوىف
والدَّاللة البالغة، أرسار من فيهما ما وإظهار دقائقهما، وبيان والنثر النظم برشح يُعنَى
وإصالح األلسنة، وتقويم امللكات، تقوية من ذلك ويف عيب. من عليه يشتمالن ما عىل
لنا العرب ترك ما يتخذ اآلداب تاريخ أستاذ وكان إليه، حاجة يف نحن ما األدبي الذوق
ذوقها ويف وسياستها، وعلمها دينها يف األمة حياة فيها يتبني مرآة والنثر الشعر من
يُعلمنا فائدتني: بذلك فيفيدنا واقتصادية، اجتماعية حياة من لها وفيما والفنِّي، األدبي
ولكنَّ أخرى، جهة من املختلفة أطواره يف األمة روح ويُمثل جهة، من البحث مناهج
ألستاذ الفنني بني فجمعت املسترشقون، األستاذة أعوزها أو املال، أعوزها قد الجامعة
دار ومدرسة القضاء، مدرسة وقفت حيث إىل بذلك رجعت قد أنَّها يف نشكُّ ولسنا واحد،

إليه. حاجة يف لسنا ما إىل أي اآلداب؛ حياة عن البحث يف النحو هذا من العلوم
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األساتذة تدعو أن واستطاعت املال، وجدت متى األول منهجها إىل عائدة الجامعة
من توفيقها ولنأمل اآلن، فلنمهلها أوروبا، يف طالبها إليها يعود أن أو املسترشقني،

نُريد. ما إىل اآلداب إصالح
ووقفني الكره، هذا نفيس من الجديد املنهج وأزال العالء، أبا إيلَّ القديم املنهج كرَّه
يرصفه وال حب، يستهويه ال الحر، الرجل موقف واملتقدمني املحدثني الشعراء بعض من

البحث. لقوانني الخضوع يف سواء عنده وامليسء املجيد وإنَّما بغض،
بها أحوز رسالة الجامعة إىل أُقدِّم أن وألف وتسعمائة عرشة أربع سنة أردت وقد
البحث محب يجد ما أكثر وما الرسالة، لهذه موضوًعا أتخريَّ فأخذت عامليتها، امتحان

تمحيص. وال بدرس محقق يتناولها لم ما لغتنا يف األدبية املوضوعات من
ولكنَّ العباس، بني أيام األثر من العربية يف الفارسية أحدثت ما أدرس أن عرضيل

املفيد. املوضوع هذا وبني بيني حال بالفارسية جهيل
قلة ولكن األدبية، اآلثار من الخوارج ترك فيما الديني الروح أدرس أن يل وعرض
الروح هذا ر أصوِّ أن عىل القدرة وبني بيني حال قد مرص، بمكاتب سيما ال اآلثار، هذه

جليٍّا. واضًحا تصويًرا
أغراضهم، عن التعبري يف الشعراء مذاهب اختالف من حدث ما أدرس أن يل وعرض
الحذق من وليس له، يفطن من وقلَّ طريف املوضوع هذا ولكنَّ العباسية، الدولة صدر

صلة. وال عهد به لهم ليس بما النَّاس يَْفَجأ أن اآلداب يف مجدًدا يكون أن أراد ملن
الرجل ألَّف فقد كتبه، أكثر إىل ق أُوفَّ لم ولكنِّي الجاحظ، حياة أدرس أن يل وعرض

عرشون. منها أيدينا بني ليس كتاب ثالثمائة عىل يزيد ما
ولست منه، ونفرت أبغضته الذي ذلك العالء، أبي حياة أدرس أن يل عرض ثم
قد كتبه أنَّ ومع كله؟ الكلف به كلفت ولَِم الرجل؟ هذا عن البحث إيلَّ ُحبِّب ِلَم أدري

الغليل. يشفي ما منها بقي فيما أجد أن أستطيع أنِّي إيلَّ ُخيِّل فقد أكثرها، ضاع
وسمعتهم رأي، عىل فيها يتفقهون فال اللزوميات عن يتحدثون النَّاس سمعت وقد

مرة. وبالكفرة مرة باإلسالم العالء أبا يصفون
األملانية، إىل شعًرا لزومياته فرتجموا تامة، عناية بالرجل ُعنُوا قد الفرنج ورأيت
اللزوميات من وا وتخريَّ اإلنجليزية، إىل رسائله من وغريها الغفران رسالة وترجموا

ونبوغه. فلسفته يف القول من وأكثروا الفرنسية، إىل نقلوها مختارات والرسائل
صباه، أول يف كلينا لحقت املحتومة، اآلفة هذه يف تشابًها الرجل وبني بيني ورأيت

قليل. غري أثًرا حياته يف فأثرت

13



العالء أبي ذكرى تجديد

بي انتهى فقد به، وأغتبط اإلغراء هذا أحمد وأنا العالء، أبي بدرس أغراني ذلك كل
باحث. إليها يصل أن النَّاس ينتظر كان وال أنتظر، كنت ما طريفة، نتيجة إىل

فهم ثُمَّ مجمًال، ا ردٍّ مصادرها إىل وردها العالء، أبي فلسفة فهم هي النتيجة هذه
إال منه النَّاس يعرف ال ُمبهًما شخًصا ذلك قبل من كان وقد الحكيم، لهذا األدبي الروح

واألوهام. الشكوك به تحيط اسمه
وتحدَّث الجمهور، يدي بني امتحانه وكان الجامعة، إىل وقدمته الكتاب هذا وضعت
املسلمني، عىل جنيت قد بأنِّي قوم وأرجف يعلموا، لم وما عملوا بما أمره من النَّاس
من فأخرجته العالء، أبي عىل جنيت أو خالصتهم، من هو رجًال بينهم من فأخرجت
يف أُْدِخَل أن أملك ال أنِّي لعرفوا األناة؛ واصطنعوا التفكري أجادوا أنَّهم ولو املسلمني. بني
مسلًما كان إذا هللا عند بأس العالء أبي عىل ليس وأن أحًدا، منه أُْخِرَج أن وال اإلسالم،
أقل لم أنِّي لعرفوا ودرسوه الكتاب قرءوا كانوا قد ولو مسلم! غري النَّاس بعض فَعدَّه
يف نفسه به ر صوَّ بما إال الكتاب هذا يف أصوره ولم نفسه، يف قال ما إال العالء أبي يف
النَّاس تحدث إبان الكتاب نرش إىل ق أُوفَّ لم ذلك مع أنِّي عىل كتبه، من وغريها اللزوميات
الفراغ من ذلك يحتاجه ما وبني بيني يحول أوروبا إىل للرحيل االستعداد كان إذ فيه؛
عيلَّ يُلِحَّ وأن مرص، إىل أعود أن هللا وقىض سنة، من أكثر هذا عىل مىض ثُمَّ والدعة،

الكتاب. هذا نرش يف أصدقائي
من فيه ُكنت ما عنه شغلني حني فيه والتفكري به العناية عن فرتت همتي كانت وقد
حياتي أطوار من طوًرا يمثل أنَّه األول: ألمرين؛ نرشه يف أذنت ولكنِّي وتحصيل، درس
أثري عىل يجيئون وملن ، ملعارصيَّ واضًحا أكون أن أحبُّ األثرة شديد رجل وأنا العقلية،
يُمثِّل الكتاب وهذا األطوار، من نفيس عىل اختلف ما جميع يف ا تامٍّ وضوًحا النَّاس من
للناس. الحياة من النوع هذا بإظهار بأس فال والعرشين، الخامسة يف العقلية حياتي
يؤرخ — تمدح عىل حرًصا أو فخر انتحال بذلك أريد وال — الكتاب هذا أنَّ الثاني:
البحث، من النحو هذا عىل ظهر كتابًا اليوم قبل أعرف ال فإنِّي مرص؛ يف األدبية الحركة
عىل صاحبه وضعه قد العربية اآلداب يف كتابًا أعرف ال إنِّي قلت: إن أغلو ال وربما
أساًسا أوروبا علماء يتخذها التي والخطط القواعد من مرسومة وخطة معروفة، قاعدة
ظاهًرا رسًما رسمتها خطة الكتاب لهذا وضعت فقد أنا ا فأمَّ اآلداب. تاريخ يف يكتبون ملا
الخطة هذه اتباع يف وتشددت الكلمة، هذه من الفراغ بعد يلقاك الذي التمهيد هذا يف
أو املنطق من نوًعا يكون الكتاب كاد حتى أصولها؛ من أصل عن أشذ ولم أهملها، فلم
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إال نتيجة وال مصدر، إىل يستند وهو إال حكم فيه ليس أدبي، تاريخي منطق بالفعل هو
أنَّ أزعم ولست الصحة، من حظها استقصاء يف الجهد بذلُت قد مقدمة عىل تعتمد وهي
وأنَّها راجحة، عندي إصابتها أنَّ أعتقد ولكنِّي ، شكٍّ غري من حق كلها الكتاب هذا نتائج

. كِّ الشَّ إىل منها أقرب اليقني إىل
املؤثرات، من به أحاط مما حياته واستنبطت لعرصه، درًسا العالء أبي درس جعلت
من مصدًرا العالء أبي شخصية اتخذت بل وحدها، األجنبية املؤثرات هذه عىل أعتمد ولم
الكتاب هذا يف فلست ذلك وعىل وتحقيقها، تعيينها إىل وصلت أن بعد البحث، مصادر
علم ومباحث الطبيعية، املباحث تُنتج ما فيه أعتمد نفيس طبعي أنا بل فحسب، طبعيٍّا

مًعا. النَّفس
املرصية، الجامعة حياة يُؤرخ أنَّه وهي الكتاب، هذا نرش إيلَّ حببت أخرى وخصلة
نال كتاب أول وهو الجمهور، يدي بني امتُِحن كتاب أول وهو إليها، م ُقدِّ كتاب أول فهو
القيمة، من األولية لهذه يكون أن يُمكن ا عمَّ أبحث ولست منها. علمية إجازة صاحبه
ولست النَّاس، بني وإذاعته وتخليده الكتاب بنرش مغريًا نفسها األولية بهذه أكتفي وإنَّما
النقص؛ بعض فيه كان إن معذرة منها له أتخذ وإنَّما فخًرا، أوليته من الكتاب لهذا أتخذ

وأوىف. منها أكمل هو ما غريها من هللا شاء إن سيتلوها فاتحة ألنَّه
هذا إىل اضطررت قد ولكنِّي غريي، من بها أعلم أنا القصور من ألوان الكتاب يف

املطلق. الكمال إىل سبيًال اآلن أجد لم حني اضطراًرا القصور
ولكنِّي وإسهاب، إطالة فيها أو شديًدا، تفصيًال ُمفصلة الكتاب هذا من األوىل املقالة
واحد حظ عىل ليسوا جميًعا القراء وألنَّ للنَّاس، البحث يف طريقتي ألرشح ذلك تعمدت

العالء. أبي أيام املسلمني بحياة العلم من
أبي بني املقارنة يف اإلطالة من يشء إىل تحتاج كانت الكتاب هذا من الثالثة واملقالة
درس إىل تحتاج املطوَّلة امُلقارنة هذه ألنَّ ذلك؛ عن أعرضت ولكنِّي املتنبي، وبني العالء
لم النَّاس من غريي أنَّ كما الدرس، بهذا أظفر لم وأنا املتنبي، لحياة مستقٍص مفصل

أيًضا. اآلن إىل به يظفر
إحصاء يف واإلطالة البحث من يشء إىل تحتاج كانت الكتاب هذا من الرابعة واملقالة
عن أعرضت ولكني صحبته، لهم أنتجت ما إىل واإلشارة العالء، أبي عن والرواة التالميذ
تُسعفني لم الكتاب هذا أؤلف كنت حني يديَّ بني كانت التي التَّاريخ مصادر ألنَّ ذلك؛

الكثري. العمل هذا يسع أن من أضيق كان قد الوقت وألنَّ إليه، حاجة يف كنت بما
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العالء أبي بني املقارنة يف تفصيل إىل تحتاج كانت الكتاب هذا من الخامسة واملقالة
إال ا تامٍّ إتقانًا يتقنها ال أبيقور فلسفة ألنَّ التفصيل؛ عن أعرضت ولكنِّي أبيقور، وبني
ولعلَّ اآلن، إليه ق أُوفَّ لم ما وذلك شيشريون، ونثر لوكريس شعر الالتينية يف قرأ من
لم الُقراء؛ أكذب ال ولكن تكفي، كانت قد النثر وذلك الشعر لهذا الفرنسية الرتجمة قراءة
االعتماد يمكن تلخيًصا أبيقور فلسفة صا لخَّ قد الناثر وذلك الشاعر هذا أنَّ أعرف أكن
وأبيقور العالء أبي بني املقارنة من أتخذ أن أردت حني أوروبا يف ذلك عرفت وإنَّما عليه،

مونبلييه. لجامعة أقدمها فلسفية رسالة موضوع
العالء أبي بني للمقارنة مطوًال أو موجًزا فصًال أضع أن الحق من كان وقد
الفارسية يف وآثاره ُعَمٍر، عن الباحث تعوز العربية املصادر ولكنَّ الخيام، عمر وبني
للبحث مصدًرا تصلح ال الفرنسية يف وهي اللغتني، هاتني لجهيل عيلَّ ممتنعة واإلنجليزية

املستقيص.
إظهار به أرد لم ألنِّي اللفظ؛ رشيق وال العبارة مونق الكتاب يكون أن أتعمد ولم
تصويًرا التَّاريخ رجال من رجًال أُصوِّر أن أردت وإنَّما اإلنشاء، فن يف والنبوغ التفوق

صحيًحا.
قارئ ولكلِّ للنَّاس، الكتاب أظهر أن قبل بها نفيس آخذ التي املالحظات هي فهذه
أعرتف وأن نقده، أناقش أن أيًضا الحق عيلَّ وله خطأ، أنَّه يعتقد بما يأخذني أن يف الحق
حف الصُّ قراءة يل تُتاح ال وربما أوروبا، إىل سفر جناح عىل اآلن ولكنِّي منه، بالصواب
نقدهم بإرسال يتفضلوا أن الكتاب ينقدوا أن يُريدون الذين من أرجو فأنا كافة، املرصية
ليوصله الكتاب؛ هذا نارش إىل الخاصة الرسائل يف مكتوبًا أو السيارة الصحف يف منشوًرا

فيه. والنَّظر درسه من حينئذ وألتمكن أوروبا يف إيلَّ
حسني طه
١٩٥١م سنة ديسمرب ١٤
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ندُرَس أن نُريد وإنَّما وحده، العالء أبي حياة نَِصَف أن الكتاب هذا يف الغرض ليس
املادية آثاره بإظهار ينفِرَد أن املعرة لحكيم يكن فلم عرصه، يف اإلسالمية النَّفس حياة
من لطائفٍة ناضجة وثمرة الزمة نتيجة وأطوار آثار من له وما الرَّجل وإنَّما املعنوية، أو
أو سيطرٌة عليها له يكون أن غري من نفسه، وتصوير مزاجه تأليف يف اشرتكت العلل،

سلطاٌن.
وبني بينه وما صلٌة، به لإلنسان ليس ما ومنها واملعنوي، املاديُّ العلل: هذه من
وجمال األرض وخصب وعذوبته، املاء ورقة وصفاؤه، الجوِّ فاعتدال اتصاٌل؛ اإلنسان
الرجل تكوين يف غريها مع تشرتك مادية1 علل هذه كل وبهاؤه، الشمس ونقاء الرُّبى،
الحكومة ظلم وكذلك واآلراء، الخواطر من له يعن ما إلهامه ويف بل نفسه، وتنشئ
نقائضها أو هذه كل وخشونتها، املوروثة اآلداب وشدة وجمودها، األمة وجهل وجورها،
اإلنسان إىل ننظر أن الخطأ كل والخطأ السابقة، العلل تلك عمل اإلنسان تكوين يف تعمل
وال حوله، مما بيشءٍ يتصل ال الذي ذلك بعده: وما قبله ا عمَّ املستقل اليشء إىل نظرنا
عهد ال االستقالل هذا املستقل الكائن ألنَّ خطأ؛ ذلك به، أحاط أو سبقه مما بيشء يتأثر
بعضها ويؤثر ببعض، بعضها يتصل أشياء من العالم هذا يأتلف إنَّما العالم، بهذا له
امُلصادفة بأنَّ القائلة: القضية من أصدق العقل أحكام بني يكن لم هنا ومن بعض. يف
نتيجة أخرى: جهة من وعلٌَّة جهة، من نتيجٌة وهو إال يشءٌ العالم هذا يف ليس وأن محال،
قديمها بني كان وملا العالم، أجزاء اتصلت ملا ذلك ولوال يتلوه. ألثٍر وُمقدِّمة سبقته، لعلٍَّة

اتصال. الحس وبني بينه ما نريد وإنما منه، يفهموا أن الناس اعتاد ما هنا «املادية» بلفظ نريد لسنا 1
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وال قليٌل والتقارب التشابه من بينها كان َوَلَما عامة، أحكاٌم شملتها َوَلَما سبب، وحديثها
صلة من بينها ا عمَّ والكشف العلل، هذه عن البحث إال عمٌل امُلِجيد للمؤرخ وليس كثري،
أن غري من كان، قد يشء عىل يدل إنَّه أي وضعي؛ ال وصفي الحقيقة يف فعمله نسبة، أو
تقويم أصحاب يعرفه ال بالنَّهر طريقه يف يعثر السائح، مثل مثله يكن، لم شيئًا يخرتع
هذا أصحاب يُجلُّه وقد باسمه، النَّهر ى يُسمَّ قد إليه، ويهديهم عليه فيدلهم البلدان،
يُوجد لم ُمستكشف، ذلك مع ولكنَّه الرجال، كبار يلقى حيث إىل أمته ترفعه وقد العلم،
فضيلة لهم والتَّجريبية، النَّظرية بالعلوم امُلشتغلني شأن كذلك إليه، اهتدى بل النَّهر،
من الرياضيني من يكن فلم يشء، منها إليهم فليس اإليجاد فضيلة ا فأمَّ االستكشاف،
والكيمياء الطبيعة أصحاب من يكن ولم عددين؛ بني نسبًة اخرتع من وال املثلث، أوجد
أنفسها يف العلم حقائق إنَّما العنارص، من عنًرصا ابتدع أو الثقل، قانون اخرتع من
يف سواءٌ إليها، واهتداؤه بها اإلنسان فعلم العارض، الحادث ا فأمَّ واجبة، ثابتة قديمة

والحكمة. الفلسفة وأصول واألدب، اللغة حقائق ذلك
الزمان إنضاجها يف عمل قد عرصه، ثمرات من ثمرٌة العالء فأبو كله، هذا صحَّ إذا
أن إىل نحتاج ولسنا االقتصادية، والحال بل واالجتماعيَّة، السياسيَّة والحال واملكان،
إىل بنا ينتِه لم املنطقي الدليل أنَّ ولو إليه، نُشري أن من أثًرا أظهر فإنَّه الدِّين؛ نذكر
طائفًة يرتك لم الرجل فإنَّ إليها؛ بنا منتهيًة نفسه العالء أبي حال لكانت النتيجة هذه
هاج فقد الكتاب، هذا يف سرتى كما منها، وأخذ أعطاها إال عرصه يف الطوائف من
الفالسفًة وجادل املسلمني، عىل واعرتض واملجوس، البوذيني وناظر والنَّصارى، اليهود
الفقهاء عىل وشنَّع وامللوك، األمراء يف وقدح الباطنية، عىل ونعى وفية، الصُّ وذمَّ واملتكلمني،
وأهل األعراب يُخِل ولم واللوم، العذل من والصناع التُّجار يُعِف ولم النُّسك، وأصحاب
من ويظهر كثريًا، ويسخط قليًال يرىض ذلك كل يف وهو والتثريب؛ التفنيد من البادية
شديدة بشعًة أيامه، يف العامة الحياة يُمثِّل ما الصدر، وحرج السأم ومن والضيق، امللل

اإلظالم.
الطريفة، طرائقه البحث يف يصطنع وال الحديثة، باملذاهب يؤمن ال الذي فاملؤرخ
اليشء بأنَّ يُسلم أن وال املحتوم، االتصال من العالم أجزاء بني بما يعرتف أن يرىض وال
أنَّ إىل يطمنئ وال العلل، من أوجده ملا الصورة هو إنَّما وضآلته، صغره عىل الواحد
كله هذا يرفض الذي القديم املؤرخ مكان، فيها لالختيار ليس جربيٌة التَّاريخية الحركة

18



تمهيد

أبي حياة عن بحث إذا اإلسالمية، األمة حياة عن يبحث أْن ذلك مع ملزٌم إليه، يميل وال
يشء. إىل أمره من يهتدي أو الرجل، يفهم أن عليه استحال ذلك، يفعل لم إْن فإنَّه العالء؛
من النَّاس من ولعلَّ اإلسالمية. النَّفس ُقلنا: ذلك قبل ومن اإلسالمية، ة األمَّ نقول
عربية، عيشة وعاش عربيٍّا، كان قد العالء أبا فإنَّ التعبري؛ هذا يف باإلرساف يصفنا
خليًقا كان أمره، يستقيص أن باحث أراد فإذا العربية، باللغة كلها األدبية آثاره وأظهر
فرُق اللفظني وبني اإلسالمية، األمة حال عن ال عرصه يف العربية األمة حال عن يبحث أن
أشدَّ العربية األمة كانت ربما ؛ كالَّ الحدود. الواسع واللفظ املحصور الضيق اللفظ بني ما
األدب درس يف حياتَه أنفق قد الرجل فإنَّ العالء؛ ألبي النفيس املزاج تكوين يف تأثريًا األمم
من ولكن خالصة، عربية كتلٍة إىل يستحيل كاد أو استحال حتى فيه، والتعمق العربي،
سيما وال ومزاجه، الرجل تكوين يف قليل غري حظٌّ لها األخرى اإلسالمية األمم أنَّ الحق
لها، عرض إال طائفًة وال فرقة يرتك لم الرجل أنَّ وسنُبنيِّ بينَّا فقد والفلسفي، العلمي
العربية من له يكن لم وُربما خالًصا، عربيٍّا يكن لم الفرق هذه أكثر أنَّ الظَّاهر ومن
غري اإلسالميَّة األمم وبني العالء أبي بني كانت شديدة صلًة أنَّ يف شكَّ فال اللغة، إال حظٌّ

العربية.
عىل به وندل فيه، ع نتوسَّ أن إال نفسه يف ضيِّق أيًضا اللفظ هذا اإلسالمية، األمم
أو املسلمني، لحكم دانوا الذين جميع — أُطِلق إذا — منه فنفهم جديد، وضعي معنى

لة. الصِّ وبينهم املسلمني بني اشتدت أو أرضهم، سكنوا
قد بل يانات، والدِّ النَِّحل أصحاب من املسلمني، لغري َعرض قد العالء أبا ألنَّ ذلك
األمد لبُعد زمانية؛ جامعٌة وال عهد وبينهم بينه يكن لم الذين اليونان، فلسفة درس
أو أُلِّفت كتب يف أي إسالمية؛ كتٍب يف الفلسفة هذه درس إنَّما الرَّجل أنَّ إال املدة، وطول

امُلسلمني. ظلِّ يف تُرِجمت
أقىص بني بها نصل حتى أطرافه، ونمد البحث نبسط أْن من بدٌّ لنا فليس إذن
القائمة يِّقة الضَّ القرية هذه يف محصورين غري األحيان، من كثري يف وأقىصالرشق، املغرب
االستقصاء مع ونرجع العالء أبي عرص نرتك أن إىل نضطر قد بل وحماه، حلب بني

بقرون. املسيح قبل والهندية، اليونانية الفلسفة عرص إىل التاريخي
اللَّذان الَعْرصان وُهما َعرش، الحادَي والَقرَن املسيِح مليالد الَعارش القرَن نتجاوُز وقد
بني لنُقارن فيه، نَحُن الذي الجديِد العِرص هذا إىل نُجاوزهما قد العالء، أبو فيهما عاَش

واالخرتاِع. الَفلسفِة عرص عنها َف تََكشَّ التي امُلحَدثَِة، اآلراء من وكثرٍي الرَّجِل آراءِ
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تأخذُ إنَّما االجتماعية الحياة إنَّ أي التَّاريخ؛ يف الجرب نرى أنَّا عىل قدمناه ما يدلُّ
اإلنسان، يملُكها ال الَّتي واألسباِب، العلِل بتأثري املتباينة، منازلها وتنزل امُلختلفة، أشكالها

الكتاب. من موضعه يف وسنثبته نراه رأي2 ذلك اكتسابًا، وال دفًعا لها يستطيع وال
العالء أبي حياة عن البحث يف نسلك أن سيلزمنا الرأي هذا إنَّ هنا: نقول وإنَّما
بالحوادث، األشخاص انفراد نعتقد ال أنَّا ذلك املؤرخون؛ يألفها لم ربما ة، خاصَّ طريًقا
أْن ألنفسنا نستبيح ال هذا وعىل املؤثرات، من لطائفٍة أثٌر الحوادث أنَّ نعتقد وإنَّما
مكانته، وعلت منزلته ارتفعت مهما األشخاص، من شخص إىل اآلثار من أثًرا نُضيف
كونية أو اجتماعية ظاهرٌة معنوي أو ماديٍّ أثٍر كل وإنَّما خطره، وجلَّ أثره عظم ومهما
وتُستخَرج ينابيعها من تُستََقى وأن مصادرها، إىل وتُعاد أصولها إىل تَُردَّ أن ينبغي
الذي هو وحده املأمون فليس آنًفا. إليها أرشنا التي العلل جماعة وهي مناجمها؛ من
بحكم املأمون واندفع عرصه، أحدثها فتنٌة تلك وإنَّما القرآن، بخلق القول فتنة ابتدع
هذه بحكم ذلك إىل بعده من خلفاؤه اندفع كما مظهرها، يكون أن إىل املختلفة املؤثرات

املؤثرات.
والرِّسالة الخطيب، يُجيدها والُخطبة عريَّة الشِّ والقصيدة التاريخية الحادثة إنَّما
للبحث يخضع والكونية، االجتماعية العلِل من نسيٌج أولئَك كلُّ األديب، الكاتب ُقها يُنمِّ

الكيمياء. لعمل املادَّة خضوع والتحليل،
امُلؤرخون أحصاها التي الرِّوايات من كثريًا نرفَض أْن أحيانًا، لنا يَعِرض هنا من
بينهم الوسائل النقطاع أو النَّقد، من نصيبهم لقلة تحقيق؛ وال تثبت غري من ُكتبهم يف
فإنَّ عليه؛ تدلُّ ما غري عىل واالجتماعي العقيل البحث دلَّ إذا نرفضها الحق، إصابة وبني

طريًقا. وأوضح داللًة منها أصدق ريب، وال شكٍّ غري من البحث، هذا
يُنَسب ما بحسن نذمهم، أو األشخاص نحمد أن ألنفسنا نستبيح ال هنا ومن نعم،
عمل من ليسا التاريخ يف غنائهما قلة مع والحمد الذم فإنَّ ُقبِحه؛ أو اآلثار من إليهم
يف مذهبنا إنَّ بل والهجاء، املدح صناعة يف حياته قرص الذي الرجل عمل من بل املؤرخ،
استقاللهم وال األشخاص بانفراد نؤمن ال فإنَّا علينا؛ ويُحرِّمه ذلك، من يمنعنا التاريخ
ليسوا أنَّهم الواضح من كان فيها، بالتأثري يستبدوا ولم بها ينفردوا لم وإذا باألعمال،

هجاء. أو حمٍد من إليهم يُسَدى بما أحرياء

املسلمني. وفالسفة أوروبا فالسفة من كثريًا فيه نوافق وإنما الرأي، هذا نبتدع لسنا 2
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تحليلها يُهملون ال والحوادث، األخبار برواية قومنا من امُلؤرخني ُسنَّة مضت ولقد
إيثاًرا يُهملونها رواياتهم، منها استقوا التي املصادر ذكر أيًضا يُهملون بل فحسب
الصدَق كأنَّ استدالل إىل تحتاج أن عن لها إكباًرا أو بأنفسهم، الثَِّقِة يف ُغلوٍّا أو لإليجاز،
الخطأ ونسبة ممتنٌع، منهم الكذِب وقوَع وكأنَّ موفورٌة؛ عليهم والعصمُة واجٌب، لهم
الذين الرُّواة، من األولني طريقة هجروا ُمنذ وامُلؤرخني، األدباء شأُن ذلك كبري! ُجرٌم إليهم
مصدره، إىل يُضيفوه أْن غري من األخبار، من خٍرب رواية ألنفسهم يستبيحون كانوا ما

رواه. من أول إىل ويردوه
اإلهمال، هذا يُعلن أْن عىل أحدهم اجرتأ حتى ذلك، واألدباءُ املؤرخوَن أهمل قد أجل،
من حظه عىل النَّاس فيُظهر منها، أخذ التي املصادر يذكر أن يكره كأنَّه به، ويتمدَّح
يجعله بما والتعمية، اإللغاز من كتابه يُحيط أن يريد كأنَّه أو االطالع، من ونصيبه العلم،

النَّاس. يعلم لم ما علم قد أنَّه إىل خالًدا رمًزا
يبَق ولم املرصيني، من بالكهنة مىض منذ الزمان، به مىض قد االحتكار فن ذلك
ولو مرص، يف النَّاس بعض القديمة طريقته يحتكر العظم جرب من كان ما إال اآلن منه
ال الذين ألولئك به نسمح أن علينا لهان للعلم، الرضر قليل االحتكار من الفن هذا أنَّ
تضليل من فيه ولكن والخفاء، الغموض من إال وشهرتهم منزلتهم يكسبوا أن يُريدون

األجفان. عليه تَُغضَّ أن ينبغي ال ما العلم، وإفساد األلباب، وخداع العقول،
من وعى وما العلم من أحَىص ما بكثرة القديم، الَعرص يف الرجل يمتاز كان لقد
ا أمَّ فيه، يُشارك ال حتى علمه بمصادر النَّاس عىل يضنَّ أْن املعقول من فكاَن األخبار؛
وإجادة واالستقراء، التَّتَبُّع وإتقان والتَّحليل، البحث بُحسن يمتاز الرَّجل أصبح َفَقد اآلن
من حظِّه إظهار عىل يُعينه للنَّاس مصادره إظهار أنَّ الواضح ومن واالستنباط. النظر

والنُّبوغ. ق التفوُّ من قسطه وإعالن ذلك،
هذا نذهب أو ة، املعوجَّ الطريقة هذه نسلَك أْن الحق، يف والرغبة للعلم األمانة تمنعنا
وال جليًال منها نستثني ال كافة، مصادرنا عىل النَّاس نُظِهر أْن نريد إنَّما الَخِطل، املذهَب
أحَرى ذلك فإنَّ منها؛ استنبطنا ما إليها وقرنوا املصادر هذه تتبعوا لو نودُّ وإنَّما دقيًقا،
املصادر نرسد أن يكفينا ليس بل واب. الصَّ من حظه يعظم أن وللرأي يتأيد، أن للحق
يكون حتى مصدًرا، مصدًرا اإليجاز، مع ننتقدها أن نحب ولكنَّا ا، عدٍّ نحصيها أو رسًدا،

منها. بينٍة عىل القارئ
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أن من بدٌّ لنا فليس ومكانه، لزمانه وعلمه أدبه يف خاضٌع الرَّجل أنَّ بيَّنَّا قد وإذ
أشد األرسة كانت وملا بلده. يف وآخر العالء، أبي عرص يف فصًال الكتاب هذا يدي بني نُقدِّم
كله هذا من فرغنا فإذا العالء، أبي ألرسة آخر فصًال صنا خصَّ فيه، أثًرا بالرجل يُحيط ما
األدبية، منزلته إىل منها انتقلنا ثم تفصيًال، ففصلناها للرجل التاريخية الحياة إىل عمدنا
رشًحا فرشحناها العلمية منزلته إىل ثم فيهما، وخصائصه والنثر الشعر من قسمته فبيَّنا
ونبنيِّ ونجليها، عنها نكشف أن يف فاجتهدنا فلسفته تناولنا كله، هذا بعد ومن مستوىف.
والخلقية؛ اإللهية بفلسفته خاصة عنايًة َمْعِنيِّني بعدها، فيما وتأثريها قبلها، بما تأثرها

األهواء. وافرتاق اآلراء اختالف من فيهما كان ما لكثرة
من نمثِّله أن نحبُّ ما الكتاب بهذا نُمثِّل أْن إىل قنا وفَّ قد هللا يكون أن نرجو ونحن
أن هللا قىض التي املرصية، للجامعة بالصنيعة واعرتافنا الجزيل، وشكرنا العطر ثنائنا

آثارها. من أثًرا نكون
الحرص أشدَّ ونحرص نباهة، ولشأننا رفعة ولَقْدرنا رشًفا ألنفسنا هذا لنرى وإنَّا
وإباحته وتحقيقه، العلم نرص يف الصالح العمل حق من علينا، لها ما إليها نُؤدِّي أْن عىل

للنَّاس.
إحداهما طائفتان: والثناء الشكر هذا م يتقسَّ وإنَّما عليها، ونثني الجامعة نشكر
طائفة واألخرى وإنهاِضها، الجامعة خدمة يف جدُّوا الذين أولئك اإلدارة، مجلس طائفة
حياتنا تكوين يف اشرتكوا الذين وأولئك الجامعة، قامت بهم الذين أولئك األساتذة،
والُقَوى األرواح هذه من لنا نشأ حتى وقوَّة، روح من له بما منهم كلٌّ نا فأمدَّ العقلية،

هللا. شاء إن معتدًال يكون أن نرجو خاص، عقيلٌّ مزاٌج — اختالفها عىل —
يف وألساتذتنا الجامعة، يف واإلفرنج املرصيني ألساتذتنا بالجميل اعرتافنا ل نُسجِّ

واإلكبار. اإلجالل يف بينهم نفرِّق وال أحًدا، منهم نستثني ال الرشيف، األزهر
مستطيٌع رجٌل إنَّه الغفران: برسالة املعروف كتابه آخر يف العالء أبو قال ولقد
ونقل ذلك. ونحو وتحرير، قراءة من إليه يحتاج ما بقضاء ينفرد يكن لم إنَّه أي بغريه؛
عليهم، أمىل ما عنه فكتبوا والتأليف، الدرس عىل أعانوه للذين شكره الحموي ياقوت عنه
أنزلنا قد املحتوم القضاء كان وإذا ثمنًا. منه يقتضوا أو أجًرا، ذلك عىل يُكلِّفوه أن غري من
من مثل واملخلصني األصدقاء من لنا وأتاح العالء، أبي منزلة النَّاس إىل الحاجة هذه من
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من أصدقائه إىل العالء أبو أدَّى ما أصدقائنا إىل نُؤدِّي أن علينا حق جرم، فال له، أتاح
قدير. وعليه ، حريٌّ به فإنَّه ذلك؛ عن جزاءهم يتوىلَّ أن هللا من فنرجو والثناء؛ الشكر

حسني طه
١٩١٤م سنة أبريل ٢٠
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الكتاب مصادر

إليه رجعنا ما األول: متمايزين؛ قسمني الكتاب هذا يف إليها رجعنا التي املصادر تنقسم
ما والثاني: وفلسفته. وأدبه بعلمه يتصل وما العالء، بأبي الخاصة الحياة تحقيق يف
اضطررنا التي األدبية، أو التاريخية، أو الفلسفية، املسائل بعض تحقيق يف إليه رجعنا

ميسوًرا. محقًقا العالء أبي حياة فهم ليكون لها؛ نعرض أن

األول القسم

يشذ ال ومؤلفاته، كتبه جميع بني مشرتٌك عيٌب فله املصادر، هذه من األوَّل القسم ا فأمَّ
منه؛ الغاية بلوغ عن والقصور التحقيق قلة وهو ُمؤلَّف، منه يخرج وال كتاب، عنه
َدَرَس َمْن والفرنج، العرب ومن واملحدثني، القدماء من العالء أبي عن كتب فيمن فليس
إىل سبيل ال قاطًعا، صحيًحا حكًما عليه يحكم أن من يمكنه مستقىص درًسا الرجل آثار

فيه. ك الشَّ
الكتاب التناقضيف وقع بل شنيًعا، تناقًضا بينها فيما الكتب هذه تناقضت هنا ومن
فيما التفاوت، من مؤلفيها بني ما بمقدار الكتب هذه تتفاوت وإنَّما مرة، غري الواحد
وحسن الرِّواية كثرة ومن التاريخي، التحقيق من كثري أو قليٍل نصيب من به أخذوا
كتب بني التفاوت يظهر ما وأكثر البحث، وتنسيق الرتتيب يف املنهج وجودة االطِّالع،

مفصلة. إشارًة الكتب هذه إىل مشريون ونحن والفرنج، العرب
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القديمة العربية املصادر

يف ُمفيد بتفصيٍل تمتاز العالء، ألبي جيِّدة ترجمة وفيه لياقوت، األدباء» «معجم فأولها
استباحة يف بمرص، الدُّعاة داعي وبني العالء أبي بني املناظرة يف نافعٍة وبرسائل أرسته،
يشءٍ بتفصيل أيًضا ويمتاز للقفطي، الرواة» «إنباه ومنها منه، يتولَّد وما الحيوان أكل
بالَوَفيَات» «الوايف ومنها العبارة، يَّ عامِّ يكون أن ويوشك منزله،1 يف العالء أبي سرية من
مرجليوث األستاذ نرش وإنَّما مرص، يف كله يوجد وال الذهبي»، «تاريخ ومنها للصفدي،2
وهو ١٨٩٤م، سنة بأكسفورد طبعها التي العالء أبي رسائل يف منه، العالء أبي ترجمة
األربعة، املصادر وهذه السلفي. الحافظ عن تُنَقل أخباٌر وفيه القفطي، يف ما صورة
كثرٍي يف يتَّحد يكاد لفظها أنَّ يف تتفق كما العالء، أبو ألفها التي الكتب ثبت إيراد يف تتفق
من املصادر لهذه وليس واحد. مصدٍر من استقت ربما أنَّها عىل يدلُّ وذلك املواضع، من
تُوَضع أن يجب رواياٌت هي وإنَّما حظ، — نفهمه الذي باملعنى — التاريخي التحقيق
األعيان» «َوَفيَات ومنها الشديد. االحتياط مع إال فيها جاء ما يُقبَل وأال ك، الشَّ موضع
ويرجع نافعة، إشاراٍت مراٍت إليه يُشري ولكنَّه ُمجملة، العالء أبي حياة وفيه َخلَِّكان، البن

العالء. بأبي تتصل التي األسماء من كثرٍي تحقيق يف إليه

الحديثة العربية املصادر

له نعرض ما تحقيق يف الحديث التاريخي املنهج إىل امليل من بيشءٍ املصادر هذه تمتاز
عن وبُعده جميًعا املصادر هذه يف نقصه عىل — امليل هذا ولكنَّ العالء، أبي شأن من
«تاريخ فمنها وفساًدا، صحة يتفاوت كما وكثرة، ِقلًَّة فيها يتفاوت — املعقول ِنَصابه
َمزيَّة املصدرين ولهذين الهالل. مجلة وكذلك بك، زيدان جورجي للمرحوم اللغة» آداب
زيدان جورجي املرحوم ولكنَّ العالء، أبي تاريخ يف الفرنج َكتََب ما عىل صاحبهما اطالع
يُعذر َقْهريٌّ أحدهما عيبني: من يسلم أن يستطع لم بحثه، وجودة اطالعه كثرة عىل بك،

بالقاهرة. املرصية الكتب دار يف الشميس بالتصوير مصورة الكتاب هذا من نسخة توحيد 1
بمكتبة مغربيٍّا خطٍّا مخطوطة أجزاء مع يوجد الكتاب هذا من جزء يف العالء أبي سرية إىل رجعنا 2

باشا. تيمور أحمد
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ُمنظمة، علمية نشأًة ينشأ لم الرجل ألنَّ الصحيح؛ التاريخي الروح عن بُعده وهو فيه؛
وإنَّما واإليجاز، العجلة الثاني: التَّعبري. هذا صحَّ إْن — العلم يف — عصاميٌّ هو وإنَّما
ُكتبه تكون أن وإىل يشء، كل يف والكتابة يشء بكل اإلحاطة إىل ميلُُه ذلك إىل اضطره
يكون أن ويُوشك والتمحيص، البحث كتب إىل منها املعارف دوائر يُسمونه ما إىل أقرب
لألستاذ صدى — الهالل يف سيما ال — العالء أبي عن كتب فيما بك جورجي املرحوم

َمْرُجليوث.
عمر أحمد لألستاذ العبايس» العرص يف العربية اللغة آداب «تاريخ ومنها:
لم صاحبه ولكنَّ اآلداب، تاريخ يف الحديث املنهج إىل نزوع الكتاب هذا ويف اإلسكندري،
كانت إنَّما الذين املتقدمني، أغالل من يَْخلص أن يستطع ولم املنهج، هذا إصابة إىل ق يُوفَّ

والتقريظ. الثناء من ُصُحًفا اآلداب يف ُكتبهم
فيه اقتنع صغري كتاب وهو أفندي، فتوح لحسني العالء» أبي «عقيدة ومنها:
يخلو والكتاب الكرامات، بأصحاب يُلِحقه فكاد وتورعه، العالء أبي بنُسك ً خطأ صاحبه

التحقيق. من حظٌّ له وليس تاريخي، فقٍة كل من
هذا صاحب أراد وقد طمارة، حلمي محمد للشيخ العالء» أبي «تاريخ ومنها:
وال املسلمني إىل منحاٍز غري ودينه، فلسفته يف الحق وجه ويُبنيِّ الرجل، يُنِصف أن الكتاب
لرجال يتلطف أن إىل فاضطر الغاية، هذه إىل يصل أن يستطع لم ولكنَّه امللحدين، إىل
يظهر ا زجٍّ املسلمني بني العالء بأبي فزجَّ القضاء، مدرسة يف أساتذته هم الذين الدين،

الفقهاء. وتأول األزهريني تكلف فيه
وإنَّما يشء، يف التَّاريخ من األمر حقيقة يف ليست وحديثها، قديمها الكتب هذه وكل

بعيًدا. فرًقا ومصادره التَّاريخ بني أنَّ الواضح ومن للتاريخ، مصادر هي
كما فيه، النَّاس رأي أو العالء، أبي حياة نُؤرِّخ أن نريد حني الكتب هذه تنفعنا
مصادر هي حيث من الفراعنِة، أحَد خ نُؤرِّ أن نريد حني القدماء املرصيني آثار تنفعنا

املوفور. بالحظِّ التاريخي الفقه من تظفر أن غري من للتَّاريخ، خالصٌة
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الفرنجية املصادر

خصائصه كل التَّاريخ من لها ألنَّ ا؛ حقٍّ تاريًخا يها نُسمِّ أن يصح التي هي املصادر هذه
درس يُنِعموا لم أنَّهم يف العرب ُكتَّاب شاركوا قد ُكتَّابها أنَّ لوال عنه، البحث مناهج وكل
يَت ُعمِّ ولذلك الزند؛ وسقط اللزوميات قراءة استقىص من فيهم وليس العالء، أبي آثار
هم ثم بحياته، تتصل التي التاريخية الحقائق من وكثريٌ وعقيدته، الرجل فلسفة عليهم
الغريب أسلوبه عن لبُعدهم فهمها؛ حق العالء أبي لغة يفهموا أن من أعجز ذلك، إىل
ما أكثر منها يستخرجوا أن استطاعوا رسائله درسوا حني أنَّهم عىل الشديد، وتعمقه

الغموض. شديد تاريخيٍّ مصدر من يستخرجه أن املؤرخ يستطيع
األملانية، باللغة جهلنا ألنَّ األملاني؛ نذكر وال والفرنيس، اإلنكليزيُّ املصادر: هذه من

وتاريخ. أدٍب من للعرب ا عمَّ البحث طرائف من فيها ُكِتب ما وبني بيننا حال

اإلنكليزية املصادر

وهي آنًفا، ذكرناها التي العالء أبي لرسائل مرجليوث األستاذ ُمقدمة املصادر: هذه من
وقاىس كتٍب، من مؤلفها قرأ ما وكثرة والرتتيب، البحث يف طرائقها وحسن جودتها عىل
هذا من مواضعه يف عليه ودالُّون ُمبيِّنُوه، نحن ظاهٍر نقٍص من تخُل لم عناء، من
ترجمًة العالء ألبي فيه ترجم وقد نيقلسن، للكاتب العربية» اللغة «تاريخ ومنها الكتاب،
اطالع عن تنم ذلك مع ولكنَّها مرجليوث، كتب ملا صدى تكون أن توشك مخترصة،
املجلة ومنها كريمر»، «فون سيما وال العالء، أبي عن األملان كتب ما عىل صاحبها
يتصل فيما الفائدة كل مفيدٌة وهي ١٩٠٢م، وسنة ١٩٠٠م سنة اإلنكليزية األسيوية

الغفران». «برسالة

الفرنسية املصادر

هذه يََدى قدَّم فقد واللزوميات؛ الرسائل ملختار «سلمون» ترجمة املصادر: هذه من
نافع ببحٍث تمتاز ولكنَّها والعيوب، املحاسن من مرجليوث ملقدمة ما لها ُمقدمة، الرتجمة
العربية» اآلداب «تاريخ ومنها الهند، بفلسفة وعالقتها العالء أبي فلسفة عن إيجازه، عىل
ألبي مخترصة ترجمة املصدرين هذين ويف اإلسالمية»، املعارف و«دائرة هيار، لألستاذ
العالء، أبي فلسفة بني ما تدرك أن استطاعت بأنَّها تمتاز املعارف، دائرة أنَّ إال العالء،
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بالفارسية،3 نارصيخرسو تأليف نامه»، «سفر ومنها: النسبة، من «أبيقور» فلسفة وبني
جهلنا حني ترجمته قرأنا ألنَّا فرنسيٍّا؛ مصدًرا عددناه وإنَّما الفرنسية، إىل شفر وترجمة

املال. وكثرة الثروة، بضخامة العالء أبا وصف الذي الوحيد الكتاب وهو أصله، لغة

الثاني القسم

وقبله، العالء ألبي درسنا وقت علمنا ما كل إىل فيه نرجع ألنَّنا مختلف؛ كثريٌ القسم هذا
الكتب أسماء منه نرسد ولكنَّا العباس، بني أيام يف وفلسفتهم، وآدابهم العرب تاريخ من
أن من العالء، أبي عرص عن باحٍث ألي بد ال والتي الدرس، وقت إليها رجعنا التي

إماًما. يتخذها
املحاسن، ألبي الزاهرة والنجوم الفداء، وأبي خلدون، وابن األثري، ابن تاريخ فمنها:
البن األمصار ملوك أخبار يف األبصار ومسالك العديم، بن الدين لكمال حلب وتاريخ
الكتب هذه إىل ويُرَجع للبريوني. الباقية اآلثار وكتاب الهند، وتاريخ العمري، هللا فضل
الدهر ويتيمة األغاني، ومنها: العالء، أبي لعرص واالجتماعية السياسية الحياة تحقيق يف
وديوان الصناعتني، وكتاب للمربد، والكامل قتيبة، البن والشعراء والشعر للثعالبي،
وخصومه املتنبي بني والوساطة لآلمدي، الطائيني بني واملوازنة هالل، ألبي املعاني
األدبية الحياة تحقيق يف الكتب هذه إىل ويُرَجع الجرجاني. العزيز عبد بن عيل للقايض

العرص. لهذا
وطبقات اليعقوبي، وتاريخ للمسعودي، الذهب ومروج النديم، البن الفهرست ومنها:

العرص. لهذا الفلسفية الحياة تحقيق يف إليها ويُرَجع األندليس، صاعٍد البن األمم
ألقاها التي «سانتالنه» األستاذ ومحارضات الدين، عضد للقايض املواقُف ومنها:
يف إليها يُرَجع أو حزم، البن والفصل للشهرستاني، والنَِّحل وامِلَلل املرصية، بالجامعة

العالء. ألبي الفلسفية املذاهب تحقيق
يف رجعنا وإليهما حوقل، البن واملمالك واملسالك الحموي، لياقوت البلدان وُمعجم

الجغرافية. املسائل بعض
خطًرا. وأجلها نفًعا، املصادر أوفر أنَّها فظاهٌر نفسه، العالء أبي ُكتُب أما

السلطانية. باملكتبة ويوجد بباريس الفرنسية وترجمته الفاريس أصله طبع 3
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األوىل املقالة

ومكانه العالء أبي زمان

األقدمني وُسكَّانها األولني، فها أُالَّ عىل حقٌّ الطَّامسة، والرُّسوم اِرسة، الدَّ للرُّبوع كان إذا
بما قياًما يذرفونها؛ ودمعٍة يقفونها، بوقفٍة لها ويَُفوا عليها، يَُعوجوا أن بها، مرُّوا إن
وتوفريًا صلة، من به وتديل سبب، من نفوسهم إىل به تَُمتُّ بما وضنٍّا قديم، عهٍد من لها
الطغرائي إملامة به نلم أْن علينا، العالء أبي لعرص فإنَّ والوفاء؛ األمانة من أنفسهم لحظ
نفسه عىل وتفيض فؤاده، ولتثلج علته، وتشفي غلته، لتنقع تمناها؛ التي تلك بالِجْزع،

والسالم. العافية،

ع��ل��ل��ي ف��ي ال��ب��رء ن��س��ي��م م��ن��ه��ا ي��دب ث��ان��ي��ًة ب��ال��ِج��ْزع إل��م��ام��ة ل��ع��ل

تلك من َحْلقًة فيه لنُحيي اإلملامة؛ هذه به نُلمَّ أْن علينا العالء أبي ِلَعرص نعم،
من الربرة الكرام إىل وتُقربنا القدم، وبني بيننا تَصل التي اءة، الَوضَّ الجميلة لسلة السِّ
كره وإْن نعمة، نُسميِّه — الوجود نعمة إلينا أسَدوا أنَّهم لو الذين أُولئك األخيار، آبائنا
بعرصهم نلمَّ أن لهم، والوفاء بهم الربِّ حقِّ من علينا لهم لكان وحَدها، — العالء أبو
العز ووالة وشادته، املجد بُناة وهم فكيف الصنيعة، بحسن املعرتفني املحبني إملامة
أن عىل أعمالهم، بخيار وأكرهوه لُسلطانهم، فأخضعوه الزمان استذلوا والذين وسادتُه،

الخالدين؟! ثبت يف أسماءهم يكتب
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بعهده، ونَِفي ه، حقَّ لنَقَيض اإلملامة هذه به نُلمَّ أن علينا العالء أبي لعِرص إنَّ نعم؛
الحقه بني يؤلف وال بقديمه، حديثه يصل ال امرأ فإنَّ واأليد؛ القوة منه ألنفسنا ولنستمد
العزيمة وصدق هللا بعد — وطوله حوله يستمد وال تالده، إىل طارفه يجمع وال وسابقه،

بالوجود. ال وبالعدم بالحياة، ال باملوت حريٌّ وطولهم، آبائه حول من —
الحيِّ القائم من الهالك الَفاني أحسَّ فما لنفيد، ال لنستفيد العالء؛ أبي بعرص نلمُّ
شاملة فهي املدى؛ قصرية قليلًة تكن مهما إملامة به نلم صدى، رجع وال تحيٍَّة جرس

الغناء. عظيمة النفع، موفورة الخري،

ي��زي��ل��ه��ا ب��ي��ن ق��ب��ل أو م��ط��رًح��ا ب��ن��ا ال��ن��وى ي��ط��رح أن ق��ب��ل ب��م��يٍّ ��ا أل��مَّ
ق��ل��ي��ل��ه��ا ل��ي ن��اف��ٌع ف��إن��ي ق��ل��ي��ٌل س��اع��ٍة ت��زوُّد إال ي��ك��ن ف��إال

لنكون الكتاب هذا يف أخذنا وما فيه، ونتعمق إليه نقصد الشعراء، ولخيال لنا ما بل
يجمع املستقيص، والدَّارس ق، امُلحقِّ البَّاحث سبيل فيه سبيلنا وإنَّما خائلني؟! أو شعراء
بها يوضح أو مجهولًة، قضية منها ليستنبط قرائنها؛ إىل واألشياء نظائرها، إىل األشباه

فيه. مشكوٍك خٍرب إثبات عىل بها يستظهر أو غامًضا، حكًما
والحديث، بالقديم نُِلمَّ حتى لنا، تستقيم أنَّها نرى وما ْفر، السِّ هذا يف سبيلنا هذه
األمة نفس أو العالء، أبي نفس عىل عقولنا ونظهر فرائدهما، بني ونزاوج بينهما، فنؤلف

الكتاب. هذا صدر يف قدمنا كما عرصه، يف اإلسالمية
وحياتَه والفلسفية، األدبية حاله العالء، أبي عرص يف نصف أن من بدٌّ لنا فليس
كأنَّه العالء، أبا نفهم أن لنا ليتأتى واالجتماعي؛ الخلقي ومزاجه واالقتصادية، السياسية
واألسباب. الوسائل من وبينه بيننا ما ُمنقطٍع وال عنه، منفصل غري بعرصه، ُمتَّصٌل يشءٌ

العالء أبي شعب

أْن أرادوا إذا الذين الشعوب، اِيف َوصَّ طريَق العرص هذا تاريخ يف نسلُك أن شئنا ولو
إىل ورده الجيل، هذا تحليل يف العناء بألوان أنفسهم أخذوا النَّاس، من جيل عن يتحدثوا
اسًما نجد أْن وألعيانا القول، بنا لطال ذلك شئنا لو امُلتباينة، وأجناسه امُلختلفة أصوله

فيه. ونقول عنه، نبحث أن نريد الذي الجيل هذا عىل نطلقه صحيًحا، جامًعا
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كان التي البالد، تلك سكَّان يُحلَِّل أْن الباحث، عىل ُعًرسا األشياء أشدِّ من بأنَّ ذلك
أن أيًضا، عًرسا األشياء أشد ومن الهجرة، من الرابع القرن يف اإلسالم علم عليها يخفق
يف الشديد العناء لنا وترك مادتها، التَّاريخ حفظ التي امُلبهمة، األسماء تلك عليها يُطَلق

معناها. تحقيق
عىل األمر نفس يف يدل ليس مطلًقا، إرساًال التَّاريخ يرسله الذي «العرب» فلفظ
ربما بل محدودة، وأماكن خاصة، عصوٍر يف إال اللغة، ُكتب حفظته الذي الخالص، معناه

اإلسالم. من قليًال صدًرا إال الجاهلية، بعد الوضعي معناه يف اللفظ هذا يصدق لم
أبي أيام ام، الشَّ من اللفظ هذا عليه يدل كان الذي الجيل تعرف أن شئت فلو
الخالص الجيل هذا فليس قليل، غري فرًقا الوضعي املعنى وبني بينه لوجدت العالء،
العرص؛ ذلك أثناء يف الشام بالد يف ُمنتًرشا كان الذي هو وقحطان، عدنان من الرصيح
ِسيطت قبل. من يعهدها يكن لم دماءٌ بدمه َوِسيطْت أخرى، أجياٌل به امتزجت قد بل

افرتاق. وال تمايٌز بينهما يقع ولم تتزايل، فلم
والديني، واالجتماعي، السيايس، منها: مختلفة، وألسباب كثرية، أجياٍل من سيطت
من: امُلختلفة، بالشعوب آهلًة اإلسالمي، الفتح إبَّان الشام، بالد كانت فقد واالقتصادي.
لهم ومكَّن البالد، هذه املسلمني عىل هللا فتح ا فلمَّ والروم. والعربانيني، والنبط، اآلراميني،
املختلفة، األجيال لهذه املخالط العربي الجيل من فنشأ واالسرتقاق، املصاهرة كانت فيها،

قبل. من ليعرفه الزمن يكن لم جديد جيٌل
يف بمن ي التَّرسِّ له وأباح الزوجات، تعدد للمسلم أباح قد وجل عز هللا كان وإذ
جيلني من زوجني بني الرجل يجمع أن امليسور من كان فقد الرقيق، من الفتح غنائم
جميًعا، واألََمتان الزَّْوجان له تُعقب وأن متمايزين، َشْعبني من أََمتني يملك وأن مختلفني،
أعجمية باملهجنة نريد وإنَّما — نة املهجَّ الذُّرية هذه تزاوج من ينشأ ما قدَّرنا إذا ثم
الثاني القرن يف الدماء امتزاج من الشام، لسكان كان ما عرفنا — اآلباء وعربية األمهات
عىل السياسية األطوار اختالف الحظنا إذا سيما وال والخامس، الرابع القرن بله للهجرة،

ُمريحني. غري وقتال حرٍب مكان كان قد الروم من مكانها أنَّ والحظنا البالد، هذه
عدَد ألنَّ الشام؛ سكان من العرب لغري كان قد ، الجنيسَّ التَّغلُّب أنَّ املحقق من
وأبنائها البالد سكان إىل بالقياس قليٌل كثر، وإن الشام يف العرب ة ومتنرصِّ الفاِتحني،
وقوَّة األنفس، شدة يف تفوٍق ومن ، وسيايسٍّ دينيٍّ غلب من للعرب كان ما أنَّ إال األولني،
أسماءها ويفني املختلفة، األجناس هذه يُضائل أن قليل، زمٍن يف استطاع قد الطَّبيعة،
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ُسكان فأصبح ودين، لغٍة ومن وطور، اسٍم من للفاتحني كان فيما االجتماعية، وأطوارها
إال األمر نفس يف العربية من لهم وليس ُمتعربني، وضواحيها، وقراها الشامية، امُلدن

ضئيل.1 شعاٌع
العربي الدم امتزاج بيان يف اتخذناها التي القاعدة هذه أنَّ ننىس أن ينبغي وليس
األجيال هذه يُصادفوا لم فالعرب قبله؛ عملها عملت قد اإلسالم، بعد الدماء من بغريه
وقد صادفوها، بل كثريًا، أو قليًال تمايًزا بينها فيما تمايزت وإنَّما رصيحة، خالصة

الجوار. وطول املنافع، واتصال الفتوح، بحكم بعض، إىل بعضها وأصهر تزاوجت،
الشعب هذا تحليل يف امُلؤرِّخ يلقاهما اللذين والعناء، الجهد ُمقدار يكون فكم
التَّحليل؟ إليها ينتهي التي العنارص عدد يكون وكم َقدمناه؟ ما يُالحظ أن بعد امي، الشَّ

اختالف؟ من بينها ما مقدار يكون وكم
تحقيقها ولكن البحث، من قدَّمناه ما صحَّ إن عنها، الَجَواب يسهُل مسائُل هذه كلُّ
غريها، عليهم يُفتَح ولم الشام، بالد إالَّ يَلِجوا لم العرب أنَّ لو اليسري، باليشء ليس العميل
هذا من يظفروا وأن امية، الشَّ جنسيتهم درس عىل الباحثون ر يَتََوفَّ أن يحتمل مما لكان
رفع وكم ُسلطان، من األرض عىل للعرب هللا بسط كم تعلم ولكنَّك املفيد، باليشء الدرس
حدثني ثُمَّ كله، ذلك فقدِّر أقطار؛ من لهم وأخضع ، ظلٍّ من لهم مدَّ وكم لواء، من لهم

العناء. من درسه إليه يحتاج ما مقدار عن
ذلك فصلنا وإنَّما العرب، عن التاريخي البحث تهويل يف القول بسبيل لسنا

اثنتني: نتيجتني إىل لنصل اإلطالة، هذه وأطلنا التفصيل،
تسمت التي األمم عىل ا حقٍّ يصُدق ال ، واللغويِّ التاريخيِّ بمعناه «العرب» لفظ أنَّ األوىل:
األمة عجزت أمًما يشمل أن عن ولقصوره الجنيس، االختالط من كان ملا اإلسالم؛ بعد به
كالفرس، ا؛ تامٍّ امتياًزا ممتازة فبقيت الخاصة، االجتماعية حياتها محو عن العربية

أفريقية. شمال يف والربابرة والهنود، والرتك،
تلك كانت َفَما «العرب»؛ لفظ من وقصوًرا ضيًقا بأقلَّ «املسلمني» لفظ وليس
لإلسالم بخالصٍة اإلسالمي، العلم عليها وخفق العالء، أبي عرص أظلها التي األجيال

يفني أن غري من يمِض لم فيه، شك ال ا حقٍّ كان وإن العربي الجنس يف األجناس هذه فناء أن يُالحظ 1
يف ينتهي تنازًعا، واملغلوب الغالب بني فإن الخاصة؛ االجتماعية أطواره يف العربية األمة أطوار من كثريًا

واملميزات. الخصائص من ماله بعض عن كرًها لصاحبه منهما كل بنزول األحيان أكثر
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تشرتك ولم والصابئ. واليهودي، النرصاني، منها كان بل يانات، الدِّ من غريه دون من
الحضارة تكوين يف لها كان بل فحسب، واألدب العلم تكوين يف املختلفة امِلَلل هذه

موفور. قسٌط
داللًة جميًعا األجيال هذه عىل بنفسه يدل لفًظا ص نُخصِّ أْن من لنا بد ال إذْن

املنطقيون. يقول كما التَّشكيك، وال الرتدد تحتمل ال صادقًة
وإنَّما معروف، غري اسًما نبتدع أن وال يكن، لم لفًظا نخرتع أْن نريد ولسنا
لفًظا نبسط أن نريد واضحة: وبعبارة موجود. ملعنى موجوًدا لفًظا َص نُخصِّ أن نُريد
مجيٍد محقٍق نظرة األجيال هذه إىل نظرنا فإذا عة، السَّ عظيم معنى عىل لينطبَق ضيًقا
يف وال فلسفة، أو حكمة يف وال أدب، أو علم يف تلقاها تكاد ال العنَي أنَّ نجد للبحث،
وشعوبها املختلفة، لطوائفها جامٍع خاصٍّ لوٍن عىل منها تقع حتى عمران أو حضارٍة
وأوصاٍف بها، خاصة بشئوٍن بينها فيما تتمايز ثُمَّ جميًعا، فيه تشرتك املفرتقة،

عليها. مقصورٍة
مصدره عن حدِّثني ولكن نزاع، وال ريٌب وجوده فليسيف شئت، بما اللون هذا َسمِّ
االستقصاء َوَجوِّد والتنقيب، البحث أَتِْقن انبعث. عنها التي وِعلَّته ُوِجد، عنه الذي

اإلسالم. هو دائًما املصدر هذا أنَّ تجد واالستقراء،
عرى وُقوَّتها سلطانها من فاتخذ صحرائها، من العرَب بعث الذي هو اإلسالم
وأسبغ ما، زمنًا بعض إىل املختلفة األمم هذه بعض بها قرن متينة، وأسبابًا موثقة
فلفظ وحديثًا؛ قديًما اإلسالمية العصور آثار لنا تُمثله الذي الخاص اللون هذا عليها
أجيال منه نفهم أن عىل امُلختلفة، األجيال هذه عىل يدل أن األلفاظ أحقُّ هو «املسلمني»
والدين. واللغة الجنس يف اختلفوا وإن رشحناه، الذي اللون هذا يف املتَّفقني النَّاس

العقلية الحياة َكوَّنت التي هي العالء، أبو شهدها التي األجياَل هذه أنَّ الثانية: والنتيجة
عىل مقصورًة أو أمة، دون أمة إىل مضافًة نفسها يف الحياة هذه فليست العرص، لهذا
اشرتكت التي األمم وهي ملصدرها، ما واالتصال االمتزاج من لها بل شعب، دون شعب
اللذين االسمني لهما نستعري أن نستطيع االتصال، من نوعني األمم لهذه أنَّ فكما فيها،
وهما االتصال، من العنارص بني يكون عما للتعبري الكيمياء أصحاب عليهما اصطلح

االتصال. من النوعان هذان أيًضا العقليَّة الحياة فلهذه واالتحاد، االمتزاُج
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من وغريه الفتح بحكم يقع الذي الدِّماء، اتحاد من رشحناه ما النوعني هذين أحد
يف إال التفريق يقبل يكاد ال امتزاٌج ألنَّه االتحاد؛ يه نُسمِّ وإنما إليها، أرشنا التي املؤثرات

والعمل. الحس دون العقل، وحكم النظر
ما وهو التصور؛ إىل وأدناها السذاجة إىل االتصال أنواع أقرب فهو الثَّاني النَّوع أما
كالفتح، السياسية: امُلؤثِّرات بحكم والشعوب، األفراد بني تقع التي املعارشة من يكون
واألسفار، كالرحلة، العلمية: أو املنفعة. وتقارض كالتجارة، االقتصادية: أو والتغلب.
املعارشة علل من ذلك غري إىل … القريض وإذاعة الرسائل، وبث الكتب، وكنرش
وال يأباه ال لالفرتاق، قابٌل ألنَّه امتزاًجا؛ االئتالف من النحو هذا ي نُسمِّ وإنَّما وأسبابها.
والكلمة اجتماعها، بعد األمة فتُفرِّق السياسية، األحداث تعرض ما فكثريًا عليه؛ يمتنع
املواصلة، أسباب بينهما تنقطع منفصلني، شعبني الواحد الشعب وتُردُّ اتحادها، بعد
الحرب وآناء والهول، الفزع أزمان يف ذلك يكون ما وأكثر سبيل، اللتقائهما يكون فال

والقتال.
والقرائح، العقول ثمرات يف ظاهرٌة آثاٌر االجتماعيني واالمتزاج االتحاد من لكلٍّ

كافة. اإلنسانية امللكات ونتائج
من املربأ النقي، املعدن ذي الرصيح، الخالص العربي شعر بني ا جدٍّ عظيٌم فالفرُق
الرجل شعر وبني األقربني، عشريته أبناء إال يََر ولم الصحراء يُجاوز لم واإلقراف، الهجنة
والفرق الفاريس، أو الرسياني بالدم العربي دمه اتََّحد قد والعراق، الشام ُهَجناء من
مثله، آخر رجل شعر وبني مولَِده، يتجاوز ولم بلَده، يَْعُد لم الهجني هذا بني أيًضا عظيٌم

املتباينة. والشعوب املختلفة، األمم وخالط األقطار، وجاب األسفار، عرف قد
امُلقيم، الهجني ا أمَّ ساذًجا، صافيًا مزاًجا إال شعره يُمثِّل فليس الرصيح العربيُّ ا فأمَّ
فيضيف املسفار، الهجني ا وأمَّ األعجمية، ه أُمِّ مزاج العربي مزاجه إىل شعره فيضيف
بتجارب ودرايٍة األمم، بأخالق علٍم من أسفاره يف أفاد ما امُلركَّب املزاج هذا إىل شعره
واملدنية الحضارة بل والفلسفة، والعلم املنظوم، كحكم ذلك يف املنثور وحكم الشعوب،
خاضعني كانوا قد أنَّهم عرفنا العالء، أبي عرص يف املسلمني إىل نظرنا فإذا كاآلداب. فيه
من موضعه إىل نصل حني نُبيِّنه ما وذلك الخضوع؛ أشد االجتماعيني، ولالمتزاج لالتحاد

البَّاب. هذا
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العباسية العصور العرصمن هذا موضع

األدبي التَّاريخ هذا موا يُقسِّ أْن العربية، اآلداب تاريخ يف كتبوا الذين امُلحَدثون أِلف لقد
أجزائه، وحرص أقسامه، تحديد إىل أدنى ذلك ليكون السيايس؛ التَّاريخ انقسام بمقتىض

الفهم. إىل وأقرب للبحث، أدنى وليكون أوقاته، وتعيني
نُحلِّل أن يكفي بل صواٌب، أو ٌ خطأ التقسيم هذا أنَّ عىل الدَّاللة بمكان اآلن ولسنا
تقع أين لنعرف العبايس؛ العرص وهو اآلداب، تاريخ إليها قسموا التي العصور هذه أحد

العالء. أبي أيام منه
سنة وينتهي ومائة، وثالثني اثنتني سنة يايس السِّ التَّاريخ يف العبايسُّ العُرص يبتدئُ
قسمني: إىل العرص هذا م يُقسِّ اآلداب ُمؤرِّخي من والجمهور وستمائة، وخمسني ستٍّ
يلم الدَّ ملك التي السنة وهي وثلثمائة، وثالثني أربع سنة وينتهي الرقي، عرص أحدهما:
انحطاٍط إىل باآلداب يُْدَىل إذ الدولة؛ بانتهاء وينتهي االنحطاط، عرص الثَّاني: بغداد. فيها

الحديث. العرص هذا منه يستنقذها عامٍّ
التقسيم يف سبيلهم الخاص التقسيم هذا يف يتَّبعون إنَّما اآلداب ُمؤرِّخي أنَّ والحق
فطن وجهني، من يُخطئون ولكنَّهم ياسيني، السِّ املؤرخني طريق يسلكون إنَّهم أي العام؛

فيه. التورط فتجنَّب زيدان» بك جورجي «املرحوم ألحدهما

عرصاالنحطاط إذ ُقوا؛ يُوفَّ فلم يايس، السِّ التَّاريخ ُموافقة عىل حرصوا أنَّهم األول: الوجه
الديلم بسقوط أولهما ينتهي متمايزين، عرصين إىل السياسية الوجهة من ينقسم هذا،

الدولة. بسقوط الثاني وينتهي وأربعمائة، وأربعني سبع سنة السالجقة، وقيام
أنساهم قد هذا وخطؤهم يايس، السِّ التَّاريخ ُمطابقة إىل ُقوا يُوفَّ لم أنَّهم تََرى فأنت

والسلجوقيني. الديلم عرص بني اآلداب، يف األثر ظاهرة فروٍق عىل الدَّاللة

أوقعهم قد الخطأ هذا فإنَّ العرص؛ هذا يف السيايسِّ التقسيم عىل حرصهم الثَّاني: الوجه
املنصف لنفسه يرضاها ال الظلم من ألواٍن إىل وساقهم عليها، يُجِمعون كادوا أغالٍط يف

االنحطاط. عرص العباسية لآلداب الثاني العرص فسموا املقتصد،
تعدلها ال جناية العبايس األدب عىل فجنوا تثبت؛ وال تحقيق غري من بذلك سموه
ال والنهضة، الرقي عرص العرص، هذا من قليل غري جزءًا لسموا أنصفوا ولو جناية،

والجمود. االنحطاط عرص
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أحدهما وجهني: ذات الجائر، الحكم هذا اآلداب مؤرخو عليها بنى التي القاعدُة
الصواب. من له حظَّ ال باطٌل واآلخر فيه، مراء ال صحيٌح

وما وضعف، قوة من للخلفاء بما واالنحطاط، الرقي قياس هي القاعدة تلك
وانقباض. انبساٍط من لسلطانهم

التَّأثر أشدَّ تأثرت قد للمسلمني السياسية الحياة أنَّ فهو الصحيح، وجهها ا فأمَّ
حني ريحها وذهب ضعفاء، كانوا حني وضعفت أقوياء، كانوا حني فقويت الخلفاء؛ بحال
يف القاعدة هذه عىل السياسيني املؤرخني اعتماد نعقل هنا ومن األسماء. إال منهم يبَق لم
بحيث صلة، من والسياسة اآلداب بني فيما املبالغة فهو الباطل، وجهها ا وأمَّ التقسيم،
إال خاضعًة اآلداب تكون ال وبحيث اآلداب، يف واالقتصادية االجتماعية املؤثرات تُْجَحد
ما لكل ويذعن به، تأثروا ما بكلِّ يتأثر الخلفاء، ظالل من ظلٌّ األدب كأنَّ للسياسية
غري اآلداب يف تعمل مؤثراٍت هناك أنَّ ومع واملوت. الحياة من ينالهم ما ويناله له، أذعنوا
القاعدة هذه فإنَّ عنها، اإلعراُض ينبغي وليس مرة، من أكثر إليها أرشنا قد السياسة،
كانت قد فأخطأوا، اآلداب مؤرخو اها وتوخَّ فأصابوا، السياسيون املؤرخون اتبعها التي

زعموا. كما انحطاطها يف ال اآلداب ُرقي يف املؤثِّرات أقوى من
العالم يف ُمبعثرة وممالك صغرية، دوٍل إىل الكربى اإلسالمية الدَّولة انقساَم بأنَّ ذلك
ولم األطراف. يف امُلنافسة وقوة بغداد، يف السيايس الضعف نتيجة كانت إنَّما القديم،
يكفل ملٍك إىل تنزع كانت بل فحسب، بامللك االستبداد عىل مقصورًة امُلنافسة هذه تكن
اآلداب عمل فكان الشهرة، وحسن الصيت بُْعد له ويكفل والقوة، السلطان لصاحبه
بل وحده، امللك يف املسيطرون يتنافس فلم الخطر؛ عظيم َقيًِّما كله، ذلك يف والعلوم
اآلن، بها االستظهار إىل تحتاج ال موفورة ذلك عىل واألدلة أيًضا، واألدب العلم يف تنافسوا
وكيف ووزرائه، الرابع القرن ملوك من شاء، من تاريخ يف الباحث ينظر أن يكفي بل
نقول. ما صحة ليعرف قرصه يف واألدباء العلماء عدد كان وكم حاشيته، تتألف كانت
خاطئٌة العبايس للعرص تقسيمهم اآلداب ُمؤرخو عليها بَنَى التي القاعدة فهذه إذن
العالء. وأبو واملتنبي، ، الرَِّيضُّ الشعراء: من فيه ينبغ عًرصا إنَّ ولعمري الوجه، هذا من
سينا، وابن الفارابي، الفالسفة: ومن والصابئ. عباٍد، وابن العميد، ابن الُكتَّاب: ومن
النحويني: ومن والجرجاني. واآلمدي، املرزبان، وابن هالٍل، أبو األدباء: ومن لوقا. وابن
من وغريهم هؤالء فيه ينبغ عٌرص رياِيف. والسِّ الفاريس، عيل وأبو جني، وابن خالويه، ابن
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ال ونهضٍة رقي عرص يكون أن لخليٌق والفلكيني، والجغرافيني املؤرخني ومن أمثالهم،
واآلداب. العلوم يف وانحطاٍط ضعٍف عرص

للعرصالعبايس املعقول التقسيم

اآلداب، بمدرسة ونريد — اآلداب مدرسة اتخذتها التي الطَّريقة نَفهَم أْن نستطيع ال
وفلسفٍة وأدٍب لغٍة من للعرب ما درس عىل توفروا الذين والباحثني األساتذة طائفة
املؤرخون يصنع كما والعام، بالشهر وتقيُّدها األدبية، العصور تحديد يف — وتاريخ

الحوادث. توقيت يف والسياسيون
عىل استعصاء تكون ما أشدُّ بأنَّها نفسها، يف تمتاز العامة، األدبية الظَّاهرة ألنَّ ذلك
يتوافق عدَّة مقدماٍت بعد إال تظهر ال ألنَّها وقتها؛ وتحديد حرصها يف التدقيق يريد من
تلك ممثلًة األدبية الظَّاهرة تنتج والتَّغالب التَّوافق هذا ومن بعض، مغالبة عىل بعضها

إظهارها. يف اشرتكت التي املقدمات
األدبية، الحياة حركة أنَّ الظَّاهر ومن أخرى، علٍل نتائج نفسها امُلقدمات وتلك
ال ستاٍر خلف يجري ذلك كل بشكل، شكًال واستبدالها طور، إىل طوٍر من وانتقالها
باحث، لكلِّ واضحًة تظهر السياسية الحوادث بينما املجوِّدين، الباحثني أبصار إال تخرتقه

واألسباب. العلل من عنه انبعثت ما إال يخفى وال
وثالثني اثنتني بسنة الَعبَّاِسيَّة، الدَّولة ِقيَام ت يُوقِّ أْن يايس السِّ خ للمؤرِّ صحَّ فإذا

لآلداب. جديدٍة حياٍة مبدأ السنة هذه يجعل أن األدبي للمؤرخ يصح فليس ومائة،
النَّاسجميًعا، بني مشرتٌك علمها ظاهرة، حادثًة يوقت إنَّما ، السيايسَّ املؤرخ ألنَّ ذلك
عدًدا. األقلون إال عنها يبحث وال الحس، عليها يقع ال خفيًة ظاهرًة ت فيُوقِّ األديب ا فأمَّ
الحق من ولكن قبل، من لها تكن لم حياًة العباس، بني أيام يف لآلداب أنَّ الحقِّ من
ولسنا ذلك. قبل كانت وإنَّما بعده، وال اح فَّ السَّ العباس ألبي بُوِيع يوم تبدأ لم أنها أيًضا
بني قيام يف املؤثرات أقوى من كانت لآلداب، الجديدة الحياة إنَّ ُقلنا: إْن نرسف وال نغلو

العباس.
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واحتدام األول، القرن أواخر يف األمم، من وغريهم بالفرس العرب اختالط شدة
من املسلمني عىل هللا أفاء ما وكثرة العهد، لذلك خراسان يف واليمانية2 املرضية بني الفتنة
وَعبث للنَّاس، أمية بني وعسف أجياله، اختالف عىل الرَّقيق ومن وناطقه، املال صامت
حاَكتْه واحد، ثوٍب عىل اجتمعت أسباٌب هذه كل ملكهم، برصح الخوارج وفرق الفتن،

الثاني. القرن أوائل يف املسلمني نفس عىل أفرغته ثُمَّ حوكه، فأحسنت
عىل تدل أشياء إىل نُشري ولكنَّا سبيًال، ذلك إىل نجد ال ألنَّا نعيِّنه؛ وال الوقت د نُحدِّ ال

الثَّاني. القرن مع الجديدة الحياة هذه ابتداء
بالد يف شاعت العلمية اجم الرتَّ بعَض أنَّ من املؤرخون: يَتَنَاقله ما األشياء هذه من
أيام البرصة مسجد يف الكالمية املجالس هذه ومنها العزيز، عبد بن عمر أيام ام، الشَّ
الجماعة، رأي وممثلو والوعيديَّة املرجئة فيها تتناظر كانت الَّتي تلك امللك، عبد بن هشام
أنطقت التي الشعوبية هذه ومنها عطاء، بن واصل يد عىل املعتزلة مذهب أنشأت والتي
القصص مجالس ومنها هشام، يدي بني العرب عىل الفرس بتفضيل املوايل بعضشعراء
وحول لوٍط، بن يحيى ِمْخنٍَف أبي حول الكوفة بمسجد تأتلف كانت التي التَّاريخي،
العالء بن عمرو أبي حول تأتلف كانت التي اللغوية املجالس تلك ومنها عمر، بن سيف
وأظهرها امللك، عبد بن يزيد بن الوليد سرية بها نمت التي الزندقة هذه ومنها وأرضابه،
ظهرت ُمقدِّمات هذه فكل ع؛ امُلقفَّ وابن وُمطيٌع، وحماٌد، بشاٌر، العبايس العهد أوائل يف
ياسيني السِّ املؤرِّخني يف وُمؤذنة النَّازلة، بُقرب أمية بني ُمنذرًة الثَّاني، القرن أوائل يف
يقودهما العربية، ة واألمَّ الفارسية األمة ستمثِّلها الَّتي الُكربى، الحادثة لتأريخ بالتأهب
نفسه الوقت يف وهي للهجرة، ومائة وثالثني اثنتني سنة مناف، عبد بني من صنوان

لآلداب. جديدٍة حياٍة ابتداء تُعلن
َمَىض وقد للهجرة، الثاني القرن ابتداء هو إنَّما األدبي، العبايس العرص فابتداء إذن
يف ا، تامٍّ ظهوًرا لآلداب الجلية الجديدة الصورة لظهور وتمهيد إعداد يف القرن هذا أكثر

واملتوكل. والواثق، واملعتصم، واملأمون، الرشيد، أيَّام

بني محتدمة كانت قد خراسان، يف واليمانية املرضية بني احتدمت التي الفتنة هذه أن يُالحظ 2

والحياة والسياسة اآلداب يف ظاهرة آثاًرا أحدثت وقد اإلسالمية، الدولة أجزاء كل يف والقحطانية العدنانية
الجزء راجع بخراسان. واليمانية املرضية بني أثًرا، وأقواها مظاهرها أشنع يف ظهرت ولكنها االجتماعية،

«دوزي». للعالمة إسبانيا يف املسلمني تاريخ كتاب من األول
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نفسها يف تكن لم العرص، هذا مثَّلها الَّتي الواضحَة الطريفَة الصورَة هذه أنَّ عىل
لونًا، وأنصع جالء، وأكثر وضوًحا، أشد صورًة اآلداب من يُمثِّل جديد، لعرص تمهيًدا إال
وعهٍد كله، الرابع القرن ويف الثَّالث، القرن أواخر يف اآلداب صورة هي تلك بقاء. وأطول
تحصل أن اليسري من كان ذلك عىل الدليل التمست فإذا الخامس، القرن من قليل غري

عليه.
محسوس. عميلٌّ واآلخر معقول، نظريٌّ أحدهما اثنني: شيئني ينحرصيف الدليل ذلك
إال يكون ال يكاد أمية، بني عرص األمم، من بغريهم العرب اتصال أنَّ فهو األول، ا فأمَّ

وماديٍّا. سياسيٍّا اتصاًال
وهو األمم، من غريها عىل به انبسط قد العرب ُسلطان ألنَّ ؛ سيايسٌّ اتصاٌل هو
املنافع تقارض ومن والتِّجارية، الزوجية الصالت من ذلك استلزمه ملا ماديٌّ اتصاٌل

والحاجات.
تقارض أي العقيلُّ؛ االتصال هو إنَّما االتصال، من النَّوعان هذان يُنتجه ما ل فأوَّ

والدِّين. الفلسفة ويف واألدب، العلم يف واآلراء املذاهب
اللغة يف فظهرت والثَّالث، الثاني القرنني يف واضحًة النتيجُة هذه ظهرت ولقد
العرص هذا ولكنَّ قبل. من تعهدها لم العلم، من وفنوٌن وكتٌب، وأساليب، آراءٌ العربية
العلم فنون نقل به، امتاز ما أخص فكان العقول، بني وتزاوج تعارٍف عرص إال يكن لم
األمم تفعل ما نحو عىل قواعدها، ووضع العربية، اللغة وتدوين املختلفة، اللغات من
الخاصة، للوقائع الجزئية األحكام واستنباط الفروع، يف الترشيع ثم بلغاتها، املتحرضة

اآلن. له نعرض أْن بنا ليس خاصٌّ تاريٌخ العلِم من النَّحو ولهذا
النقل من أنفسهم شَفوا قد العرب كان حتى الثَّالث، القرن ينتصف يََكد فلم
تََعَمل أن إال يبَق فلم أطرافه، وتباعد اختالفه، عىل العلم ثمار من ألوانًا وبََلوا جمة، والرتَّ
عقولهم وبني قبلهم، األمم علم من إليهم، وقعت التي املواد هذه بني التَّأليف يف ُعقولهم
الكتب وبتصنيف والتَّهذيب، ح وبالرشَّ والتمحيص، بالنَّقد ذلك يكون وإنَّما الخاصة،
عصور من الثَّاني العرص يف املسلمون فعل ما وذلك امُلختلفة؛ املوضوعات يف والرسائل
بك: زيدان جورجي املرحوم حاشا — اآلداب مدرسة تقول كما قلنا فلو العباس، بني
امُلسلمني أنَّ إما اثنتني: إحدى نَتَجاوز َفَلن انحطاٍط، عرص كان قد الثَّاني العَرص إنَّ
نقله، ملجرد عقولهم يف ويثمر ينضج حتى العلم فنون من الفن إليهم يُنَقل يكاد ال كانوا
وال غرسه، يوم أثمر غراًسا نَر لم فإنَّا منطق؛ يرضاه وال عقل، إليه يطمنئ ال ما وذلك
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ال حكٌم وللزَّمن ميقاٌت، ظاهرٍة ولكلِّ أجٌل، يشءٍ لكلِّ وإنَّما بُِذرت، يوم ُحِصدت حبًة
أن ا وإمَّ األيام. حق يختلس أو الفلك، حركة يستعجل أْن ليشء كان وما يَنُْفذ؛ أن بد
هذه فقطعوا النَّقل، من بأكثر انتفعوا وال نفعوا فما نيا الدُّ بهذه مروا قد املسلمون يكون
الصحراء تقطع كاإلبل والفرس، اليونان أسفار ظهورهم عىل ليحملون وإنَّهم الحياة،
الفرضني ِكَال صدًى. لتتحرَّق أكبادها وإنَّ ظمأ، لتتفطر مرائرها وإنَّ املاء، مزاد حاملًة

واب. الصَّ وبني بينه صلٍة من ليس خطأ،
العرص لنا تُمثِّل التي واألدبية، العلمية اآلثار من نراه ما فهو العميل: الدليل ا أمَّ
فظهرت اإلسالمي، العقل فيه نََضج قد متأللئًا، وضاء العباسيني، عصور من الثَّاني
الكتب إثبات يف النَّظر إال سبيٍل، من ذلك تحقيق إىل وليس التكوين، ة تامَّ متقنًة آثاره
شاهٍد أصدق فذلك األول؛ العرص كتب وبني بينها وامُلقارنة العرص، ذلك يف نُِرشت التي

نقول. ما بصحة
يعنينا ليس — األسباب من طائفٌة أخذت حتى الخامس، القرن ينتصُف كاد وما
العرص بُِدئ وبذلك عليها، الغارة وَشنِّ العربية، اآلداب لحرب تجمع — اآلن رشحها

انحطاط. عرص نُسميه أن نستطيع الذي الثَّالث، العبايس
تنقسم العباسية، اآلداب أيام التَّحقيق، إىل أدنى بعبارٍة أو العباس، بني فأيَّام إذن
ثُمَّ الثَّالث، القرن منتصف بعد وينتهي الثاني، القرن مع أولها يبدأ عصور، ثالثة إىل
نَْسلُك أن نشأ ولم الخامس، القرن منتصف بعد الثَّالث العرص ويبدأ الثَّاني العرص ينتهي
التي ياسية، السِّ الحدود بتلك العصور هذه تحديد يف بك، زيدان جورجي املرحوم طريق

معه. اآلداب وعىل نفسه عىل بها َضيَّق
الثاني. العرص يف حياته وقىض نشأ قد العالء أبا أنَّ يظهر ل امُلفصَّ البحث هذا ومن

العالء عرصأبي يف السياسية الحياة

راقيًة كانت قد للعباسيني، الثَّاني العرص يف األدبية، الحياة أنَّ إثبات يف اجتهدنا مهما
العرص، ذلك يف وانحطاطها السياسية، الحياة بفساد نعرتف أْن ُملزمون فنحن صالحة،
استبشار كان سيايس، واآلخر: أديٌب، أحدهما: العرص، هذا تاريخ يف اثنان أخذ فإذا
تُرفع، للعلم أعالًما يرى ذلك واكتئابه؛ السيايس عبوس إىل مقرونني وابتهاجه، األديب
وبناءً تُنَقض، ودولًة تتشقق، وعًصا تتفرق، كلمًة يرى وهذا تُشاُد، لألدب ورصوًحا
اآلداب، ُرقي وهي: الخاصة، الظاهرة هذه السابق الفصل يف علَّلنا وقد ينهار. سياسيٍّا
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العباسية؛ للسياسة شكلني نَِصَف أْن اآلن ونريد واحد، وقٍت يف السياسة وانحطاط
بعده. ومن عرصه يف كان واآلخر: العالء، أبي قبل كان أحدهما:

االسمية، السلطة شكل والثاني: للخلفاء، الفعلية السلطة شكل هو األول: فالشكل
الخلفاء، عرص أحدهما: قسمني؛ السياسية الوجهة من العباسيني عرص نقسم أن ولنا
عليه ونَُدلُّ امللوك، عرص والثَّاني: للخلفاء. كانت قد فيه السلطة ألنَّ االسم؛ بهذا يه ونُسمِّ
عرص ا فأمَّ واألطراف، بالحرضة املتغلبني يد إىل انتقلت فيه لطة السُّ ألنَّ اللفظ؛ بهذا
عرص والثاني: القوة، عرص األول: آخرين؛ قسمني إىل نُقسمه أن فنستطيع الخلفاء،

السالجقة. وعرص الديلم، عرص إىل: امللوك عرص نقسم وكذلك الضعف.

عرصالقوة

قتال من املنصور فرغ أن بعد سيما وال العباسية، الدَّولة بقيام العرص هذا يبتدئ
بالبرصة، الحسن بن إبراهيم وأخيه باملدينة، الحسن بن ومحمد بالشام، عيل بن هللا عبد
العباس لبني الكلمة تمت العهد ذلك من الخراساني. مسلم أبي كيد أمن أن وبعد
عنهم وانفصلت وأفريقية، آسيا يف اإلسالمية اململكة لهم فخلصت واملغرب، املرشق يف
وثروتها كاملة، وقوتها رطبًا، وغصنها ا، غضٍّ األيام هذه يف الدولة شباب وكان األندلس،
واملال. والقلم بالسيف مجد، من تشيد أن هللا شاء ما وللمسلمني لنفسها فشادت موفورة،
وأعزت األدب وقوَّت مناره، ورفعت العلم عت وشجَّ بالدها، وفتحت الروم أذلت
فإنَّها صحيحة؛ وال ثابتة تكن لم السيايس بناءها عليها أقامت التي القاعدة ولكنَّ أهله،
وركنها خرجت، منها التي نبعتُها أنَّهم مع وتأييده، امللك إقامة يف العرب عىل تعتمد لم

إليه. تأوي أن ينبغي كان الذي
لها تُِكنُّ العرب، من موتورٌة أمٌة الفرس وإنَّما إليهم، وركنت الفرس اصطنعت
لذلك والفناء؛ الهلكة يريد أن إال موتور، إىل يركن أن لواتٍر كان وما والبغضاء، غينة الضَّ
األمني خالف من كان فيما ذلك آثار وظهرت يشء، بكل يستأثروا أن يف الفرس اجتهد
ال أعوانه؛ من بأحٍد يثق وال جنده، من أحٍد إىل يركن ال الخليفة أصبح حتَّى واملأمون،
االستئثار إىل ميلهم ألنَّ بالفرس يثق وال أمية، بني بحب متهمون ألنَّهم بالعرب يثق

لهم. وأنصاٌر للعلويني شيعٌة بَْعُد وهم ظهر، قد بامللك
ًال معجِّ ذلك فكان به؛ ويعتز عليه يعتمد ك الرتُّ من ُجنًدا الرشيد بن املعتصم اصطنع

امُلتوكِّل. بقتل بوادره ظهرت التي الدولة بضعف
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عرصالضعف

بمقتل كان الفعيل ابتداءه ولكن العرص، لهذا مقدمة كي، الرتُّ للجند املعتصم اصطناع كان
كما الدَّولة بأمور ويترصفون ويعزلون، يُولُّون الخلفاء، أمر عىل الرتك واستيالء املتوكل،

يشتهون.
تضعف بغداد وبدأت أيديهم، يف بما يستبدون األطراف عمال بدأ الوقت ذلك من

املستبدين. أولئك وكبح األطراف، هذه جمع عن
السلطان، وحالوة امللك لذة وذاقوا بغداد، وضعف ُقوَّتهم األمصار والة أحسَّ
وما وخراسان، فارس يف الدول فنشأت قائمة، دولٌة له تكون أن عىل أكثرهم فحرص
بغداد، رضا ينالوا أن عىل يحرصون كانوا املتغلبني ولكنَّ مرصوأفريقية. ويف النهر، وراء
بإرسال يُسارعون الخلفاء وكان مرشوًعا، النَّاس عىل ُسلطانهم ليكون الخليفة؛ وعهد
الخطباء، ألسنة عىل أسماؤهم تبَقى أن عىل حرًصا املتغلبني؛ من التمسه من إىل العهد
وربما غًدا، ويُخَلعون اليوم يَُولَّون العذاب، فنون ك الرتُّ من بغداد يف يَلَقون وهم ذلك كلُّ
وثالثني أربٍع سنة تأِت ولم نصري، وال راحٌم لهم وليس أعينهم، وُفِقئت وُسِجنوا، ُعذِّبُوا
غايتها، بلغت قد املتغلبني وقوة أقصاه، بلغ قد الخلفاء ضعف كان حتَّى وثالثمائة،
إىل — دولة به لهم وكانت الجبل عىل غلبوا يلم الدَّ من أرسٌة وهم — بَُويه بنو فسما
والنَّهي، األمر لهم بُويه، بني ُمْلك فيها وأسس بويه، بن الدولة ُمِعزُّ منهم فدخلها بغداد،
خالف فمن والطَّاعة، مع السَّ وعليهم واللفظ، االسم وللخلفاء والترشيف، التعظيم وألقاب

املصري. وسوء واملثلة فالخلع ببغداد، القائم امللك أمر عن منهم

عرصالدَّيلم

لم يلم الدَّ سلطان فإنَّ املجاز؛ بعض من يلم الدَّ إىل العرص هذا إضافُة تخلو ليست
قيامهم ولكنَّ قليًال، إال وفارس العراق يتجاوز يكد ولم اإلسالمية، ة األُمَّ عىل فيه ينبسط
العرص هذا يف اآلسيوية الدُّول أبعد دولتهم جعل قد الخلفاء، بأمر واستئثارهم ببغداد،
واملمالك امُلفرتقة، الدوِل عرص هو وإنَّما العرص، هذا إليها فأُِضيف ذكًرا، وأطريها صوتًا،

التَّاريخ. يف أثًرا وأبقاها أشهَرها، َول الدُّ هذه من ذاكرون ونحن املتباينة،
فيما السامانية والدَّولة بطربستان، العلويني دولة ومنها هؤالء، يلم الدَّ دولة فمنها
ودولة الجزيرة، يف الحمدانيَّة ودولة وأفغانستان، الهند يف سبكتكني آل ودولة النَّهر، وراء
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والشام مرص فملكت لها، ُمكِّن وقد بإفريقية، الفاطمية الدَّولة ثُمَّ بمرص، اإلخشيد آل
العرب. وبالَد

حياتها ألنَّ األندلس؛ ذكر عن أعرضنا وقد العالء، أبي عرص أظلها التي الدُّول تلك
صغار من قليلٍة طائفٍة غري ذكر عن وأعرضنا الرشق، أهل حياة عن منفصلًة تكون تكاد
اإلسالمية، الدول هذه نُحيص أن شئنا ولو اإلسالمية، الرقعة يف منتثرة كانت الَّتي الدول،
درٍس من الكتاب ولَخَرج القصد لتجاَوْزنا ذكرناها؛ التي الدول وصف ل نُفصِّ أن أو

العصور. من عرص يف املسلمني لتاريخ ل ُمفصَّ درٍس إىل العالء أبي لحياة
يعنينا الذي هو السابقة، الدول تلك أسماء تبينه الذي السيايسُّ االنقساُم هذا إنَّما
يف املسلمني أنَّ وهي العالء، أبي فهم يف إليها الحاجة تشتد قضيٍة إىل لننتقل نثبته؛ أن

واحد. َعَلٌم يظلهم ولم جامعٌة، دولٌة لهم تكن لم العرص، ذلك
يف الخليفة جيش وعجز وانتثاُرها، القوة تفرُّق منها أشياء االنقسام هذا استلزم
القوة عىل الدُّول هذه حرُص ومنها الثغور، حماية عن امللوك من غريه جيش بل بغداد،
دولٍة كل بها تنتقص اإلغارات من ألوانًا شكٍّ غري من ينتج وذلك السلطان؛ وانبساط
امللوك وإتراف الجيوش لتعبئة األموال؛ جباية يف الظُّلم من وصنوًفا جارتها، أطراف

واألمراء.
الروم طمع إحداهما: منكرتني؛ نتيجتني إىل أدت قد يئة السَّ الحالة هذه أنَّ الحق ويف
كان فقد لوا؛ أمَّ مما بكثرٍي وظفرهم امللك، من أيديهم يف ما إىل وَقَرُمهم املسلمني، يف
بينها فيما تقتُل اإلسالمية الدول بينما أكثرها، يف الروم ظفر حروب قرن الرابع القرن
الثانية: والثغور. العواصم منه ولعصموا لذادوه العدو؛ إىل هوا ُوجِّ لو َمْن الجيوش، من
إبان فيهم، وأطمعهم باملسلمني الصليبيني أغرى الذي فإنَّ الصليبية؛ النكبة من كان ما
القرن يف حمدان آل ولوال واالنقسام، الضعف هذا إال ليس العباس، لبني الثالث العرص
من وال الروم، من والجزيرة الشام خلصت ملا السادس، القرن يف أيوب وآل الرابع،

اإلفرنج.
يلم الدَّ دولة وهي الدُّول، هذه من بثالٍث ا خاصٍّ اتِّصاًال العالء أبي حياة اتَّصلت
العراق، إىل رحل حني سنة، وبعض سنًة بها العالء أبي حياة اتَّصلت وإنما ببغداد،
بإسقاطها َظِفرت أن إىل ُولِد منذ العالء، أبو لها َخَضع وقد بحلب، الحمدانية ودولة

الحكم. هذا أظلت التي الدول ثالثة وهي الفاطميني، دولة
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مقدمة يف مرجليوث ُمقدمتهم ويف الفرنج، من العالء أبي عن َكتبوا الذين قال كذلك
مقدمة يف سلمون، الفرنيس واملسترشق بأكسفورد، طبعها التي العالء، أبي رسائل
علمهما عىل املسترشقني، هذين أنَّ الحق ويف واللزوميَّات. الرسائل من لطائفة ترجمته
حلب إلقليم السياسيَة الحياَة فإنَّ العذر؛ ولهما التَّاريخ، فهم أخطآ قد خطرهما، وجالِل
كل غامضٌة االضطراب، أشد ُمضطربٌة الخامس، القرن وأكثر الرابع القرن أواخر يف
الذي الخطأ وليس العالء. أبي حياة من ُعِرَف ملا املناقضة بعض مناقضٌة الغموض،
تخرج تكد لم حلب أنَّ ظنَّا فقد اليسري، واليشء النذر، باألمر املسترشقان هذان فيه وقع
عليهم مقصورًة بهم، ُمتصلة وظلَّت بمرص، الُعبيديَّة يد يف وقعت حتى الحمدانية يد من
العالء أبي حياة يف ولها التَّاريخ، يف خطٍر ذات دولًة بذلك فألغيا العالء، أبي حياة طول

ِمرداس. بني دولة وهي قليل، غري أثٌر
ونُبنيِّ العالء، أبي عرص يف لحلب السياسية الحياة ق نُحقِّ أْن يف ُمجتهدون ونحن
ولها موصولة، بها املعرَّة كانت إذ العرص؛ ذلك يف عليها واختلفت ملكتها، التي الدول

كثري. أو قليل سيايس عمٍل من تَْخُل لم العالء أبي حياة كانت وإذ تابعة،
كان بينما الدولة»، «سيف بحلب أقامها وقد حمدان، بني دولة الدول هذه فأوَّل

كثري. كالٍم إىل املؤرخني اضطرت التي فصوله املوصل يف يُمثِّل الدولة نارص أخوه
املسلمني ُمدن أكرب من وجعلها حارضًة، مُلْلِكِه واتخذها حلَب، الدولة سيُف َمَلك
حماية يف أحسنها ومن كنًفا، لألدب وأوطئها داًرا، للعلم أرحبها ومن فناء، وأوسعها
قام وثالثمائة، وخمسني ست سنة يف مات، ا فلمَّ غناءٍ. الروم قتال يف وأشدها بالءً، الدين
وبني بينه ونزاٍع خالٍف يف حياته فأنفق الدولة، بسعد املعروف رشيف، املعايل أبو ابنه
تَمَّ أْن إىل حينًا، ويُْخليها حينًا، حلب يملك ذلك أثناء يف وهو وبكجور. قرعويه، موَليَيِْه:
فعاَجَله الظفر، بهذا يُهِنئْه لم الفالج ولكنَّ بها، واستقرَّ املدينة فملك ُغالميه؛ قتل له

وثالثمائة. وثمانني إحدى سنة عليه وَقَىض
خلدون: ابن سماه ألبيه غالٌم أمره وتَوىلَّ الفضائل، بأبي املعروف ابنه بعده قام
بينهما وفرَّق نرص، أبا كناه: وكلهم لؤلؤ، ابن األثري: وابن الفداء أبو اه وسمَّ لؤلؤ،
وتسعني تسع سنة أبيه بعد توىلَّ لؤلؤ ابن أنَّ فروى الزَّاهرة؛ النُّجوم يف املحاسن أبو

الدَّولة. ُمرتىض ب ولُقِّ وثالثمائة،
خليفتهم وكان حلب، ُمْلِك إىل بمرص الفاطميون َقِرم هذا، الفضائل أبي أيَّام يف
اإلقليم، هذا إىل العزيز َقَرم َهاج الذي أنَّ امُلؤرِّخون ويذكر هللا، لدين املعز بن نزار العزيز

46



األوىل املقالة

املؤرِّخني بني اشتهر الذي الرجل والد وهو املغربي، الحسني بن عيل الحسن أبو هو إنَّما
صلًة وسنرى املغربي، بالوزير وُعِرف ياسة، السِّ يف والدَّهاء العلم، يف بالحذق واألُدباء،

العالء. أبي وبني بينه أدبيًة
سعد غالم لبكجور كاتبًا ثُمَّ بحلب، الدولة سيف مع هذا، عيلٌّ الحسن أبو كان
ُقِتل حني وثالثمائة، وثمانني إحدى سنة بعد أي العزيز، أيام مرص إىل رحل الدولة،

بكجور.
أْن إىل وامتالكها، حلب غزو عىل العزيز حمل يف الرجل هذا فاجتهد املؤرخون: قال
وذلك منجوتكني، له يُقال ، تركيٌّ له غالٌم يقوده جيًشا حلب إىل العزيز ه فوجَّ بذلك، َظَفر
ترغيب أنَّ فنعتقد نحن ا أمَّ وثالثمائة، وثمانني إحدى سنة بعد أي الفضائل، أبي أيَّام يف
بجيش أرسعت التي األسباب من فهو صحَّ إْن بل يشء، كل يكن لم مرص، لعزيز املغربي

اإلقليم. هذا إىل املرصيني
الشام أمر لدولته يتم أن يف اجتهاده عرف العزيز، تاريخ درس من ألنَّ ذلك
الفاطميني تُلزم كانت ياسيَّة السِّ القاعدة وكأنَّ ومرص، إفريقية أمر له تَمَّ كما والجزيرة،
فقد يشء، من يكن ومهما فيه، زهدهم أم ذلك يف املغربي بهم أرغَّ سواءٌ «حلب»، امتالك
أقبح الحصار هذا عن ونشأ وحارصها، املغربي ومعه حلب، إىل املرصي الجيش َوَصل

ضعيف. وادٍع إقليم عىل قاهٍر ملٍك إغارة تُنتجه أن يُمكن ما
منهم مكانه وكان املسلمني، ثغور عن الروم ذائد حمدان بن الدولة سيف كان لقد
به أطافت حني الفضائل، أبو حفيده فأصبح الجوف، يف واألذى الحلق، يف الشجا مكان

املسلمني. غزو عىل وَعْونَهم الروم داعَي املرصيني، جيوش
األرض، من واسعٍة رقعٍة عىل سلطانهم، وبسط ظلَّهم، هللا مدَّ قد أغنياء، قوًما رأى
عن ورثه قد ضيٍِّق إقليٍم يف حياته عليه صون يُنغِّ عليه أقبلوا بل أيديهم، يف ما يُغِنهم فلم
لهم يُدبِّر ولم حربًا، عليهم يُشِهر لم ذلك بعد وهو — األقاليم تُوَرَث أن صحَّ إن — أبيه
مع هواه معتدل شيعٌة وهو غالون، شيعٌة أولئك الدين؛ يف رأيهم خالف عىل وهو كيًدا،
وبني بينه ا عمَّ ُمعرًضا خصومه، عىل بالروم يستعني أن من بدٌّ يكن فلم العباس. بني
إىل فكتب جهادهم؛ يف األثر حسن من لجده كان ا عمَّ وصادًقا الدِّين، اختالف من الرُّوم
يف قواده أحد إليه ه فوجَّ البلغار، حرب عىل يومئٍذ وامللك ويُطِمعه، يستعينه الروم ملك

ألًفا. خمسني
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وردهم بهم فظفر وقاتلهم، إليهم فأرسع الرُّوم، مقدم املرصي الجيش أحسَّ
من املدينة يف ما القلعة إىل فجمعا الفرضة، هذه ومواله الفضائل أبو وانتهز مكلومني.

الحصار. من مكانه إىل املرصي الجيش وعاد ذلك، دون ما وأحرقا وطعام، ماٍل
إىل به يتوسالن املغربي الحسن أبي إىل فكتبا ومواله، الفضائل أبي عىل األمر ثقل
الذي هو لم، السِّ إىل وسيلًة يتخذانه الذي الرجل هذا أنَّ عن غفال قد وكأنهما الصلح، أمر
ووافق منها، وضجر الحرب سئم قد منجوتكني، أنَّ عىل الحرب. نار عليهما م رضَّ قد
وملَّا دمشق، إىل وانرصف فصالحهما، إليه، ُقدِّمت الَّتي الرشوة إىل املغربي من ًها َرشَ ذلك

العزيز. أمر إليه ينفذ
ليَُعوَدنَّ عليه ويعزم ويلومه، يُؤنِّبه قائده إىل الخليفة فكتب مرص، إىل الصلح وصل
الفضائل أبو وَعاد َحَلب، إىل الجيش َعاد يفتحها. حتى عليها نَّ َوَليُِلحَّ حلب، محارصة إىل
صاحب يََسْع فلم الشام، ُمْلك من أبيه تراث يف وترغيبه الروم، بملك االستنجاد إىل ومواله
أهلها، أسلمها بالٍد إىل ومقانبه بكتائبه وينرصف البلغار، قتال يدع أن إال قسطنطينية
يف امللك بمقدم املرصي الجيش يسمع كاد وما عنها. يذودونه كانوا من إليها ودعاه
ومواله الفضائل أبو فتلقاه بحلب، امللك ومر دمشق، إىل أجفل حتى اللجب، جحفله
وانرصف واستبى، ونهب وحرَّق، فهدَّم الشام، بالد إىل امللك ومىض صنيعته، له شاكرين
القصة من األول الفصل انتهى الحادثة وبهذه أذًى. يلحقه ولم كلٌم يُصبه لم موفوًرا،

لطان. والسُّ امُللك يف والرَّغبة الدِّيني، واالختالف يايس السِّ الطمع يُمثِّلها الَّتي املحزنة،
ست سنة العزيز ومات لصاحبيها، حلب وبقيت العالء، أبي من مشهٍد عىل انتهى

وثالثمائة. وثمانني
إىل وحلب، مرص بني ما عىل ُمسدًال تار السِّ وظلَّ هللا، بأمر الحاكم ابنه بعده قام
عن خلِّكان، ابن وال الفداء أبو وال األثري ابن وال خلدون، ابن يُعيِّنها لم سنٍة يف ُرِفع أْن
ووصلها للعباسيني، الخطبة وقطع حلب، بأمر واستبد الفضائل، أبا مواله عزل وقد لؤلٍؤ

وأطرافها. املدينة منابر عىل الحاكم اسم فذكر بالعبيديني،
وكيف حياته؟ بقية أنفق وكيف أمره؟ من تمَّ الذي وما الفضائل؟ أبو ذهب أين
وما بغداد؟ وبني بينها ما وانقطع بالقاهرة حلب اتصلت وكيف عزله؟ صورة كانت
هما أم وحده، لؤلٌؤ أم وحده، الحاكم أهو دبرها؟ الذي ومن لذلك؟ اتُِّخذت التي الرَّسائل

مًعا؟
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نستطيع فما نحن ا أمَّ التَّاريخ، ُكتَّاب من إليهم رجعنا الذين نسيها مسائل هذه كلُّ
بسقوط الصلة بعض له كان ربَّما أمر إىل نلفت ولكنَّا نََخاَله، أن وال بذلك، نحِدس أن

حمدان. آل
الحسن أبا قتل هللا، بأمر الحاكم أنَّ عىل خلِّكان، وابن الفداء، وأبو األثري، ابن اتفق
الوزير القاسم أبا ابنه وأنَّ حلب، بغزو العزيز أغرى الذي املغربي، الحسني بن عيل
علويٍّ خليفٍة بإقامة يظفر وكاد به، وأغرى الحاكم، عىل وألََّب مرص، من فرَّ قد املغربي
املؤيَّد الخداع ذلك الحاكم، خداع أنَّ لوال الطائي، مفرج بن ان حسَّ كنف يف بالرَّملة،
مال، يمده وال بقوٍة، يعتز ال أعزل خداٍع من القاسم ألبي ما غلب قد والسلطان، باملال
من مثل حيث والعراق، الجزيرة إىل نفُسه القاسم أبو وفرَّ مكة، إىل العلوي صاحبه فردَّ

اآلن. له نعرض أن لنا ليس ما الِقَصص
ذلك ولكنَّ ابنه، وفرَّ وأرسته الحسن أبو فيها نُِكَب التي نَة السَّ التَّاريخ لنا يُعنيِّ ال
أن يُمكن فهل الحاكم، هو األرسة هذه نَكَب الذي أنَّ نعلم دمنا ما الخطري، باليشء ليس
نتوهمه، يشءٌ ذلك بحلب؟ للحاكم الخطبة وبني الحسن أبي مقتل بني صلٌة هناك تكون

عليه. نُربهن أن وال حه، نُرجِّ أن نستطيع ال ولكنَّا
يقول فيما وحلب، مرص بني الحرب نار م رضَّ الذي هو الحسن أبو كان لقد
ببالد الروم ملك وعبث مرتني، املرصي الجيش فشل الحرب هذه عن ونتج املؤرخون،
َعَجزت ثم لطان، والسُّ القوة لنفسها زعمت التي بالدولة والخزي العار وإلحاقه الشام،

فيه. الطامع مقاومة بل ُمْلكها حماية عن
تنافسانها لها، عدوتني بني قامت قد دولٍة عىل الهنيِّ باليشء ليس العار هذا ومثُل
الدولة واألخرى: باألندلس، األموية الدولة إحداهما: العيب؛ أقبح وتعيبانها املنافسة، أشدَّ
عن املرصي الجيش َعجز فإنَّ الحد، هذا عند يقف ال األمر أنَّ عىل بالعراق. العباسية
إىل بهم ويسُمو مرص، خلفاء يف والجزيرة الشام عرب يُطِمع الروم، مِلِك وَردِّ حلب أخذ
والسلطان القوة ألنفسهم يدَّعون ال وهم سيما ال طاعتهم، من واملروق عليهم الخروج

املؤرخون. يقول كما الغيب، وعلم اإلمامة إليهما يُِضيفون بل فحسب،
يكون أن البعيد من فليس العزيز، عىل املغربي مشورة أنتجتها نتيجٌة هذا كلُّ
وأنَّ والقتال، الحرب تغني ال ما حلب أمر يف يُغنيان والتدبري الكيد أنَّ رأى قد الحاكم
غري شيئًا واملعنوية املادية املغارم من عليها وجرَّ الدَّولة، إىل بمشورته أساء قد املغربي
وسواءٌ التاريخية، الرباهني تنقصه ولكن ُممكٌن، يشءٌ ذلك أرسته. ونكب قتله ولذلك قليل؛

49



العالء أبي ذكرى تجديد

فليس ؛ تِصحَّ لم أم للحاكم، حلب وخضوع املغربي مقتل بني لة الصِّ هذه لنا ت أصحَّ
لسلطان حلب إخضاع يف عملها، عملت قد الحاكمية املكيدة أنَّ يف ك الشَّ إىل سبيٍل من

ما. زمنًا الُعبيديني
أن وعن الحاكم، كادها التي املكيدة عني عىل ننص أن عن العجز كلَّ نعجز إنَّا نعم
ولكن مواله، نعمة كفر الذي الخائن ذلك لؤلؤ، وبني بينه كانت التي الرسائل بنص نأتي

شيئني: الحظنا إذا سيما وال املكيدة، وقوع ينفي ال العجز هذا

عىل قامت إنَّما عامة، اإلسماعيلية الشيعة وُدَول خاصًة، الُعبيديني دولة أنَّ أحدهما:
ونظرٌة املحجبة. والوسائل املغيَّبة، األرسار وعىل والكيد، الخداع وعىل والِحيَل، املكر
إقامة يف انتفعوا قد النَّاس هؤالء أنَّ تثبت اإلسماعيلية، عن وغريُه املقريزيُّ كتب فيما

بالسيف. انتفعوا مما أكثر بالكيد، دولهم

نصَّ مرتني، حلب عىل الُعبيدي السلطان تأييد إىل وسيلًة اتُِّخذَ قد الكيد أنَّ الثاني:
كما لؤلؤ، غالم فتح وبني بينه فيما نفِسه، الحاكم بيد ُدبِّرت األوىل: التاريخ؛ عليهما
ذلك لقتل الظاهر، أيَّام يف الحاكم، أخت امللك ستُّ دبرتها والثَّانية: حني. بعد سنرى
بعزيز املعروف الَحمداني ذلك وهو عبيد، بني دون بحلب يستأثر أن أراد الذي النائب
بإسقاط ظفر الذي هو الحاكمي فالكيد إذن؛ قليل. بعد ذلك إىل نُشري كما امُلْلك،
لؤلًؤا أغوى قد الحاكم أنَّ يف نشكُّ وما العباس، لبني الُخطبة وقطع الحمدانية،

إليه. َمال حتَّى واألماني باملال واستهواه

يُعيِّنه لم يوٍم يف بحلب لؤلٌؤ فاستبدَّ َفَسد، قد والحاكم لؤلؤ بني ما أنَّ التَّاريخ يُثبت
وأربعمائة. اثنتني سنة إىل بقي قد هذا استبداده ولكنَّ التَّاريخ،

األماني تلك تكون أن املعقول من أليس الُعبيدي؟ والخليفة لؤلؤ بني ما فسَد َفِلَم
نقًضا وجزاه الحاكم، عىل فامتنع له، تُيرسَّ ولم كذبته قد لؤلٍؤ قلب الحاكم بها ملك التي

األماني؟ تلك تكون أن عىس ما ولكن بمني؟ ومينًا بنقٍض،
ال التَّاريخي الفقه أنَّ غري التاريخ، جهله أن بعد نعرفه أن نستطيع ال يشءٌ ذلك
سقوط فيه كان الذي الوقت تعيني يف نجتهد أن غري من املوضع، هذا نرتك أن لنا يبيح
أعالم يُعنَى أن غري من أخرى، وتسقط دولٌة تقوم كيف نعجب، ولقد بحلب. الحمدانيَّة
الحوادث من بكثرٍي يُعنَون قد أنَّهم مع ذلك، بتوقيت أسماءهم قدمنا الذين التَّاريخ
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بحلب، الخاص التَّاريخ كتب من بيشءٍ ظفرنا إْن ولعلنا خطر؟! لها ليس التي الفردية،
إليه. نصل لم ما إىل نصل

وتسعني ثماٍن سنة بغداد إىل ورحل املعرَّة، ترك قد العالء أبا أنَّ يف شك من ليس
العلم، وطلب السياحة حب من بأكثر الرحلة هذه يُعلل ال املؤرخني وأكثر وثالثمائة،
عىل ينص الرُّواة» «إنباه كتابه يف الِقْفِطي ولكنَّ الم، السَّ مدينة يف هرة الشُّ عىل والحرص
شاكيًا بغداد إىل فارتحل له، كان وقٍف يف العالء أبا عارض كان قد حلب، عامل أنَّ
غري بالتَّاريخ، النَّاس أبرص من الرجلني وكال «الذهبي». يوافقه الخرب هذا وعىل ُمتظلًِّما،
يف الثاني واجتهد سلمون، واملسترشق مرجليوث، األستاذ لدى يصحَّ لم الخرب هذا أنَّ
بغداد، ال للقاهرة الوقت ذلك يف كانت قد وأطرافها، حلب عىل السلطة بأنَّ ا محتجٍّ رده،
نجزم فما نحن ا أمَّ املرصيني، يد إىل حلب فيه انتقلت الذي اليوم يُعنيِّ لم الرجلني وكال
فيه؛ نُفكِّر أن غري من به، نمر أن نستطيع ال ولكنَّا ببطالنه، نثق وما الخرب هذا بصحة
بحلب قائًما يزل لم الفضائل أبو يكون أن إما أمرين: أحد عىل دليًال كان صح إذا فإنَّه
يستلزم األمرين وكال فيها. للحاكم عصيانه أعلن قد لؤلؤ يكون أن ا وإمَّ العهد، هذا إىل
يصح لم إذا ا فأمَّ وبغداد، حلب بني اسميٌة صلٌة تكون أن منطقيٍّا، ال تاريخيٍّا استلزاًما،
عازًما لها، كارًها املعرَّة عن ارتحل كان قد العالء أبا أنَّ يف شكٍّ من فليس الخرب، هذا

الثانية. املقالة من موضعه يف ذلك سنبنيِّ كما ببغداد، يُقيم أن عىل
وأرحم به، أرأف أنَّها مع ومفارقتها، تركها عىل وحِرص املعرَّة، العالء أبو كره فِلَم
أن يمكن أليس نصري؟ وال عون بغداد يف له ليس رضيٌر رجٌل وهو عليه، وأحدب له،
يف بغداد إىل به ورحلت بلده، من أخرجته التي األسباب أحد السيايس االضطراب يكون
حاٍل عىل كانت قد السنة، تلك يف املعرَّة أنَّ من عندنا بد وال ذلك، يف نشك ال نة؟ السَّ هذه

الحال؟ تلك ما ولكن عنها، فانرصف صاحبنا، يرضها لم سياسيٍَّة
املعرَّة خضوع فلعل الباطنية، سيما وال للشيعة، البغض شديد العالء أبو كان
الذي ولعل بغداد، إىل حمله الذي هو باطنية، إسماعيلية وهم نة، السَّ تلك يف للُعبيديني
عهدٌّ إال بالحرية له ليس رق غالم بَْعُد وهو النَّاَس، وعسفه باألمر، لؤلٍؤ استبداد حمله
لؤلؤ عصيان أو الفضائل، أبي قيام احتمالني: لنا تنشئ الخرب فصحة إذن؛ قريب.
هذه يف للمرصيني وحلب املعرة خضوع أيًضا: احتمالني لنا ينشئ وبُطالنه للحاكم.

فيها. بأمرهما لؤلؤ استبداد أو السنة،
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أن نستطيع نتيجًة لنا تنتج ولكنَّها بها، نجزم أن نستطيع ال ظنوٌن هذه كلُّ
ثمان سنة مألوفة، غري سيئٍة سياسيٍة حاٍل عىل كان قد حلب، إقليم أنَّ وهي حها، نُرجِّ

وثالثمائة. وتسعني

ِمْرَداس بني دولة

لؤلًؤا وإنَّ وأربعمائة، اثنتني سنة أقبلت فقد ، يصحَّ لم أم االستنباط هذا لنا صحَّ وسواءٌ
هذه إىل الفداء وأبو األثري، ابن وصل وملَّا عليه. واملخالفة الحاكم عصيان من حاله، لعىل
مع يتفرَّق أن عليه إشفاًقا مجمًال؛ املرداسية الدولة قَصَص ا قصَّ تاريخهما يف السنة،
خلدون ابن ولعلَّ قليل، غري املرداسية ألمر غموٍض مصدر اإلشفاق هذا فكان السنني،
عىل الثَّالثة اتَّفق فقد يشء من يكن ومهما مرداس، بني عن بالخرب املؤرخني هؤالء أوىف
وأربعمائة. اثنتني سنة أي: السنة؛ هذه يف ابتدأت إنَّما وحلب، املرداسية بني العالقة أنَّ
من يََرى ما والخامس، الرابع القرنني يف يُبهره والجزيرة، الشام تاريخ يف والنَّاظر
ُمنذ والجزيرة، ام الشَّ َزالت وما البالد، هذه بأمر االستبداد عىل وتظاهرهم العرب تطاول
الجاهلية يف الغسانيون َمَلك3 فقد أهوائهم، وموضع البادية، أهل أنظار مطمح الجاهلية،
عىل يدل كما الجزيرة، يف وتغلب بكٍر من البدو أهل وتردد قليل، غري ُجزءًا ام الشَّ من
تحديد وفيها ِليَّات، املفضَّ صاحب رواها التي ش املرقَّ قصيدة عليه وتدل التَّاريخ، ذلك

ومطلعها: العرب، قبائل من لطائفٍة املنازل

ك��ات��ُب ال��رقِّ ف��ي ال��ع��ن��وان ��ش َرقَّ ك��َم��ا م��نَ��ازل ق��ي��ٍس ب��ِن ح��طَّ��ان الب��ن��ِة

ُقوَّتهم واشتدَّت والجزيرة، بالشام العرب اجتماع كثر الفتُح، وكان اإلسالم جاء ا فلمَّ
بغداد، حارضتهم واتَّخذوا العباس، بنو نََهَض ملَّا ثُمَّ منها. األموية مَلَكان البالد؛ هذه يف

نحو عىل الروم وبني بينهم كان بل الغسانيني لهؤالء خالًصا حقيقته يف يكن لم امللك هذا أن يُالحظ 3

نحو عىل العميل، األثر وبعض كلها، االسمية السلطة وللروم العملية، السلطة من يشء لهم واضح، غري
البادية. أهل شعوب من لها يخضع ومن املتحرضة الدول بني اآلن يوجد ما
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هؤالء أكثر جال العرب،4 عىل وامُلْلك الحرب، بمناصب وآثروهم ك، والرتُّ بالفرس واعتزوا
فرتك العرب، إىل السلطان ردَّ قدَّر حني العبايس املتوكل يُخطئ فلم والجزيرة، الشام إىل
املتوكل. مدح يف البحرتي5 وشعر التاريخ، بذلك يشهد كما بدمشق، يُقيم أن وأراد بغداد،
ببغداد، الخلفاء أمر ضُعف حتى املسلمني، يُِظلُّ الرابع القرن يكد لم الجملة، وعىل
وَحَلب، املوصل يف الحمدانية6 عىل التَّاريخ وظهر والجزيرة، ام الشَّ يف العرب أمر وَقِوي
بامللك، ظفرهم ولكنَّ به، ويظفروا امللك إىل يتسامون البادين أولئك نرى وأصبحنا
من يُغريِّ لم ذلك ُكلُّ األموال، وجبايتهم الحوارض، واتِّخاذهم النَّاس، عىل وتسلطهم
الفوىض، من بصبغٍة دولهم يصبغ التَّاريخ زال فما اليسري؛ النزر إال شيئًا طباعهم

والقسوة. االضطراب من لونًا عليها ويسبغ
قومه أمري مرداس، بن صالح كالٍب: بني ومن كالب، بنو البادين هؤالء من
قومه، فرسان من خمسمائة يف حلب َدَخل وقد وأربعمائة، اثنتني سنة رأيناه وزعيمهم،
ما بفساد علموا حني به، واستهانوا فيه طمعوا وقد والجوائز، بالصالت لؤلًؤا يُطالبون
وأرس مائتني، كالٍب من وقتل األبواب، بتغليق أمر وقد لؤلًؤا ورأينا مرص، وبني بينه
األثري: ابن حدثنا ثم فيه، يفكر ولم به يحفل لم من وأطلق صالح، فيهم ومائة، عرشين
منه؛ يُزوِّجوها أن عىل أهَلها أَْكَرَه جابرة، لها يُقال لصالح، جميلًة زوًجا َغَصب لؤلًؤا أنَّ
يف ويحتال القلعة، أسوار يتسلق صالًحا ذلك بعد ورأينا األَْرس، من وأطلقهم ففعلوا،
من فارٍس أَْلَفي يف حلب، بباب رأيناه حتى أياٌم إال هي وما لؤلؤ، سجن من الخالص
لؤلًؤا ورأينا وبينه، بينهم املوقعة كانت ثُمَّ عليه، ويُضيِّقون لؤلًؤا يُحارصون كالب، بني
من ظفر وقد صالٌح وانرصف الفداء، كان ثُمَّ صالًحا، به قيَّد كان الذي األدهم يف يرسف

أراد. بما وإذالله، خصمه وإضعاف واملال، الثأر

بعصبيتهم استمساًكا العرب أشد األمويني الخلفاء عهد منذ كانوا والجزيرة الشام عرب أن يُالحظ 4

لنرص والقوة الفنون من إنسان يبذله أن يستطيع ما كل بذلوا ولذلك يشء؛ كل عىل يؤثرونها الجنسية،
الدولة. إليها صارت أن وبعد ظهورها قبل العباسية ملقاومة قليل غري جهًدا كذلك وبذلوا أمية، بني

مطلعها: التي البحرتي قصيدة إىل يُرَجع 5

ي��ج��د ف��ل��م وص��ًال ِس��ي��َل َوَع��د ال��ذي ف��ي م��خ��ل��ف
حمدان. بني عربية يف املؤرخني بعض يشك 6
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وهنا نكبته، فأراد له، موىل وكان قلعته، صاحب فتًحا الهزيمة تدبري يف لؤلٌؤ اتُِّهم
أقطعه ما أرسع فما إليه، ورغب به فرغَّ الحاكم كاتََب فتًحا فإنَّ الحاكمية؛ املكيدة ظهرت
لصاحب وخطب مواله، عصيان فتٌح وأعلن حلب، أموال ونقله وبريوت، صيدا الحاكم
الروم، بالد إىل فانرصف الفضائل، أبو مواله منه لقي ما غالمه من لؤلؤ ولقي مرص،

الحاكم. والة أيدي يف حلب وسقطت
عىل يدلنا ولكنَّه والياتهم، أوقات لنا يُعنيِّ وال الوالة، هؤالء التَّاريخ لنا ي يُسمِّ ال
اصطنع الحاكم كان وقد املؤرخون: قال امللك. بعزيز يُعَرف حمداني أحدهما اثنني،
آل عىل بحلب، امللك تنغيص يف قليل غري عمًال لهم وسنرى إليهم، وأحسن الحمدانيَّة
التَّاريخ ثنا حدَّ فقد الحاكم؛ أيام آخر يف توىل هذا، امُلْلك عزيز أنَّ والظاهر مرداس.
استقالله امللك عزيز أعلن حتى وأربعمائة، عرشة إحدى سنة يُقتَل يكد لم الحاكم أنَّ
وهي امللك، ستَّ فإنَّ بحلب، الثانية الفاطمية املكيدة ظهرت وهنا الظاهر، عىل وخروجه
َمِن بحلب الناجم هذا إىل ت دسَّ بمرص، الظاهر أمر ودبَّرت الحاكم، قتل كادت التي

عليه. وقىض اغتاله
الكتامي، جعفر بن عيلِّ بن هللا عبد حلب، عىل العبيديون ووىلَّ خلدون: ابن وقال
عرََّفاه ولكنهما يُسمياه، فلم األثري وابن الفداء أبو ا فأمَّ شعبان، بابن املعروف وهو
املرداسية، أَْمُر أَِمر هذا الكتامي أيام ويف الشني. موضع بالثاء ثعبان، بابن النَّاس إىل
الرابعة، املائة بعد العبيديني أمر ضعف ملَّا خلدون: ابن قال عليها. وتسلطوا حلب فملكوا
مرداٍس بن صالح َفتَحالف البالد، امتالك إىل وتساموا والجزيرة، الشام يف العرب تطاول
إىل املؤرخني أحد ينُسبه ولم — عليان بن وسنان الطائي، مفرج بن وحسان الكالبي،
إىل الرملة حسان ويملك غانة، إىل حلب صالح فيمتلك البالد؛ يقتسموا أن عىل — قبيلة

العالء: أبو يقول ذلك ويف سنان. إىل دمشق وتكون مرص،

ِج��لِّ��ق��ا ع��ل��ى س��ن��اٌن وج��ال ص��ال��ٌح ح��ازه��ا ح��ل��بً��ا أرى
أب��ل��ق��ا ع��زِّه م��ن يُ��ص��رِّف َط��يِّ��ٍئ َس��َل��َف��ْي ف��ي وح��س��ان

سنة وملكها عنها، وأجاله الكتامي عليها فحارب حلب، إىل قومه يف صالح فسما
ُخلِّكان، ابن ا فأمَّ الفداء. وأبو األثري، وابن خلدون، ابن ذكر فيما وأربعمائة، عرشة أربع

وأربعمائة. عرشة سبع سنة يف ذلك َزَعم فقد
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كانت قد سياسية حادثًة أنَّ عىل العالء، ألبي ترجموا الذين املؤرخون أجمع ولقد
ولم وأربعمائة، عرشة سبع أو عرشة، تسع أو عرشة، ثمان سنة هذا، صالح وبني بينه
فتشري اللزوميات ا أمَّ حقيقتها. يف مختلفون هم بل ا، تامٍّ تفصيًال الحادثة هذه لوا يُفصِّ
ا فلمَّ فحارصهم، صالح؛ عىل عصوا املعرَّة أهل أنَّ ذكر فقد القفطيُّ ا فأمَّ مرة،7 غري إليها
يُبيِّنه لم يشء هذا َعَصوه؟ ِلَم ولكن شفاعته. وقبل العالء، أبا إليه شفعوا عليهم ضيَّق

بالوفيات»: «الوايف كتابه يف ذكر فقد الَصَفدي ا فأمَّ إليه، يُِرش ولم

أن أراد املاخور صاحب أنَّ الجامع، بمسجدها صاحت املعرَّة أهل من امرأة أنَّ
فهدموه، املاخور إىل فثاروا صيحتها؛ فأيقظتهم — مسيحيٍّا وكان — يفضحها
فقبض صالح، ُكتَّاب كبار أحد الخرب وبلغ وخمر، نبيذ من فيه ما وهراقوا
األُسارى لهؤالء فارقني َميَّا أهل ودعا قال: املعرَّة، رساة من رجًال سبعني عىل

شفاعته. فُقِبلت صالح، إىل العالء أبو َشَفع وفيهم قال: املسجد، يف

لشيئني: للمعرَّة؛ صالح ُمحارصة الراجح أنَّ وعندنا
هذا ويف املعرَّة، أهل أحد عن نقله تفصيًال، ة القصَّ ل َفصَّ قد الِقْفِطيَّ أنَّ أحدهما:
به فتوسلوا العالء، أبي إىل أهلها فُهِرع باملنجنيق، املعرَّة رمى صالًحا أنَّ التفصيل:
قد املدينة باب إنَّ لصالٍح: وقيل له، قائٍد عىل يتوكأ العالء أبو فخرج قال: صالح، إىل
لننظر القتال فدعوا العالء، أبو هو صالح: فقال إنسان، يقوده أعمى منه وخرج ُفِتح،
أبو فارتجل واستشهده؛ عه، وشفَّ فأكرمه صالح عىل العالء أبو ودخل قال: يريد، ماذا
وعىل الكتاب. من املوضع هذا غري يف لها وسنعرض اللزوميات، يف جاءت أبياتًا العالء

أيًضا. الذهبي وافقه القضية هذه
الثانية. املقالة يف سرتى كما امُلحارصة هذه يُعنيِّ نفسه، العالء أبي شعَر أنَّ الثاني:

أن يمكن ال كانت؟ يشء وألي ِعلَّتُها؟ فما بد، املحارصة ة ِصحَّ من يكن لم فإذا
يُحارص أن أراد حني املعرَّة حارص قد صالٌح يكون أن ا فإمَّ أمرين: أحَد الِعلَُّة هذه تَْعُدَو
كان قد لَحلب صالٍح امتالك أنَّ من َخلِّكان، ابن رواه ما عىل إال يصح ال ذلك ولكنَّ َحلب،

الثانية. املقالة يف القضية هذه تالحظ 7
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وأن صحيحة، الَصَفدي رواها التي ة القصَّ تكون أن ا وإمَّ وأربعمائة، عرشة سبع سنة
عليه فخرجوا العصيان؛ عىل وحملهم أَلَّبهم، قد املعرَّة أرشاف عىل صالٍح قبُض يكون

املؤرِّخون. عليه يُجِمع كاد ما يُوافق ألنَّه إليه؛ نميل ما وهو صالح. وحارصهم
قد حلب أنَّ ومع وأربعمائة، عرشة أربع سنة كان قد املرداسية، الدولة فابتداء إذن؛
من فنونًا امُلسلمني وكلَّفت واألموال، الرجال من وكثريًا الَعناء، من ألوانًا الُعبيديني كلَّفت
استقر أن إىل وثمانني إحدى سنة الفضائل أبو قام منذ الروم جنود يدي بني الهزيمة
الحرص، كلَّ عليها حرصوا فيها، يزهدوا ولم عنها، يرَغبوا لم فإنَّهم مرداس؛ بني أمر

اآلن. ذلك سرتى كما ورجاًال أمواًال اسرتجاعها يف وبذلوا
الدزبري؛ أنوشتكني يقوده جيًشا مرص صاحُب الظَّاهُر وأرسل عرشين، سنُة أقبلت
طيئ من األحالف بجيش الجيش هذا فالتقى عليها، املتغلبني أيدي من الشام الستخالص
ا فأمَّ األردن. عند مرداس بن صالُح واآلخرين ُمفِرج، بن حساُن األوَّلني يقود وكالب،
املعروف صالح، بن نرص كامل أبو ابنه وتخلص الصغري، ابنه معه وُقِتل فُقِتل، صالٌح

الروم. بالد إىل فهرب ان حسَّ ا وأمَّ لها، مالًكا بها فأقام حلب، إىل الدولة، بشبل
نتيجتني: أنتجت فقد سيئة، نتائج تستتبع أن غري من الحرب هذه تمِض لم

املسلمون يكن ولم ريحها، وذهاب الدولة ضعف من األهلية الحروب تُنشئه ما إحداهما:
حسب وكان جامعة، دولٌة لهم تكن لم إذ النتيجة؛ هذه بمثل يحفلون العرص ذلك يف
وبني بينهم واملطامع الخصومات، ألقت وقد خصمه، عىل يظهر أن منهم فريٍق كل

كثيًفا. حجابًا الروم طمع
بهم ورجع الروم، فأَلَّب حربًا، وعليهم خصًما لقومه جعلته ان حسَّ هزيمة أنَّ الثانية:
َفنََهب صليب، فيه َعَلٌم رأسه عىل وخفق قيرصية، خلعًة لبس وقد ام، الشَّ بالد إىل
هذه أنَّ وكما وأربعمائة، وعرشين اثنتني سنة يف وذلك األفاعيل. وفعل واستبى، وهدم
لؤلؤ إلخراج وفتٍح الحاكم مكيدة فإنَّ ان؛ حسَّ جريرة املسلمني عىل جرَّت قد الحرب
حوادث أنَّ لوال منها، ا رشٍّ تكون كادت جريرًة جرَّت حلب، من الفضائل أبي موىل
مع فيها وعاش أنطاكية إىل انطلق ملَّا لؤلًؤا فإنَّ َشباها؛ وفلَّت حدها ثلمت أخرى
ملك مع فأقبل قسطنطينية، بسلطة حلب إلخضاع الجمع؛ يف ويجدُّ يسعى أخذ الروم،
يُريد ألف بثالثمائة األثري ابن قدَّره جيش يف وأربعمائة، وعرشين إحدى سنة الروم
لؤلٌؤ واتُِّهم الرجوع، إىل فاضطر امللك، عىل الجند اختلف منها قريبًا كان ا فلمَّ حلب.
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وَغِنم األثري: ابن قال الروم. أرشاف بعض مع عليه فُقِبض امللك، عىل بامُلَماألة هذا
القتال. املؤمنني هللا وكفى كثرية، غنائم الرجوع هذا من املسلمون

الضعف، من ألوانًا للمسلمني يُنِتج كان قد السيايسَّ االضطراب هذا أنَّ ترى فأنت
والحرماُن. والحرُص الطمُع قلوبَهم أفسد قد َخَونة، أشخاًصا لهم ويَلد

الروَم استنجد الذي وهو األفاعيل، هذه لؤلٌؤ يفعل أْن الغريب من ليس ولعمري،
الحاكم كيد يُقرصِّ أْن الغريب وإنَّما الفضائل؛ أبي أيام العزيز، جيش عىل بهم واستعان

الروم. بالد إىل الوصول من منعه دون
فأخذوا عليها، وحرصهم حلب، إىل الُعبيديني َقَرم ف تُخفِّ لم األحداث هذه كلُّ
تسع سنة كانت ا فلمَّ مرداس، بن صالح بن الدولة شبل يد من ألخذها الُعدَّة يُِعدُّون
املدينة، وملك فقتله الدولة، بشبل فظفر حلب، عىل الدزبري زحف وأربعمائة وعرشين

ُعبيد. بني خليفة املستنرص عني بذلك وقرَّت
قدم فيها يُثبِّت وكاد أمورها، وضبط وأصلحها البالد فاسرتد الدزبري، َق ُوفِّ
إنَّه وقيل مرص، أهل إىل بالرجل وُوِيش عملها، فعملت املكيدة عادت أن لوال العبيديني،

العصيان. يُريد
فأخفى الدزبري، عىل مضطغنًا املستنرص، وزيُر الجرجرائيُّ وكان املؤرخون: قال
من كثري إىل الدعوة هذه وسبقت ففعلوا، ويُخرجوه، يعصوه أن دمشق أهل إىل ُرُسله
فَمَكث بحلب، استقرَّ حتَّى عنه، ِذيد بدًال يدخل أن أراد كلما الدزبري فأخذ ام، الشَّ بالد

االنتقاض. إىل الشام أمر وعاد وأربعمائة، وثالثني ثالث سنة ومات شهًرا، بها
حلب، إىل فأقبل صالح، بن ِثمال علوان أبو له: يُقال ابن مرداس بن لصالح وكان
الدولة. ُمعزِّ بلقب املؤرِّخني عند معروٌف وهو وأربعمائة، وثالثني أربع سنة بها فمكث
ال فيها، مدلَّهني بها َكِلفني يزالون ال ُعبيٍد بني ولكن املرداسيَّة، يد إىل حلب عادت

يملكوها. حتى جوانحهم تهدأ وال قلوبهم، تطمنئ
عبد أبا ذاك إذ قائدهم وكان وأربعمائة، أربعني سنة السرتجاعها، الجيش فأرسلوا
أهل هزيمته يف واشرتك مفلوًال، عاد الجيش هذا ولكنَّ حمدان، بن الدولة نارص بن هللا

أخرى. جهة من أصابه وسيٌل جهة، من حلب
هذا ولكنَّ رفًقا، ى يُسمَّ لهم خادم بقيادة حلب إىل آخر جيًشا العبيديون وجه

أرسه. يف ومات قائده وأُِرس ُهِزم، الجيش
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تُؤَخذ ال املدينة هذه أنَّ ورأوا وحزمه، الحاكم رشد حينئذ عرفوا قد الُعبيدين وكأنَّ
معهم، أمره يصلح هذا الدولة معزَّ رأينا وقد والكيد، بالخديعة تُؤَخذ وإنَّما بالحرب
العالء أبو مات أْن بعد أي وأربعمائة؛ وأربعني تسع سنة أواخر يف حلب عن لهم وينزل
الجو، ُعقاب من أمنع كانت حلب أنَّ مع ومرص، حلب بني الصلة ت تغريَّ فلَم بشهور،
يف نشك فما نحن أما املؤرخون، يبينه لم ما ذلك مرة؟ غري املرصيني جيوش ردَّت وقد
وجوَه عنه ورصف الدولة، معزِّ عىل النَّاس قلوب فأفسد عمله، عمل قد الُعبيدي الكيد أنَّ
الدَّولة معزِّ ترغيب يف أخرى ناحيٍة من واجتهد ذلك، الدولة معزُّ أحسَّ حتى مملكته،
الحسن عيل أبي — مرص نائب إىل وسلَّمه ُملكه عن نزل حتَّى واملناصب، والثروة باملال
الرحبة، إىل عطية أخوه وسافر مرص إىل سافر ثم الدولة، مكني ب لُقِّ الذي — ُملَهم بن
قليل. بعد مرداس بني إىل أيديهم من خرجت ولكنَّها ُعبيد، بني ُمْلِك إىل حلب فعادت

اثنتني سنة املرداسيني دولة انقرضت حتى الحوادث، عليها تختلف تزل ولم
العالء أبي عرص ألنَّ له؛ نعرض أن بنا وليس يطول، ذلك وقصص وأربعمائة، وسبعني

وأربعمائة. وأربعني تسع سنة انقىض قد
من ُعِرف ما وبني التَّاريخ بني تناقض وهي إليها، اإلشارة من بد ال مسألة بقيت
عزيز منادمة من فيها يعتذر رسالًة العالء أبي رسائل من نجد فإنَّا العالء؛ أبي آثار
الدولة، عزيز إىل ونسبه العزيزي، الالمع اه سمَّ كتابًا كتبه ثبت يف ونجد بحلب، الدولة
العالء. أبي أيام يف حلب ملكوا الذين بني االسم هذا نَر لم أنَّا مع هذا؟ الدولة عزيز فَمْن
يحلوا فلم نيُقْلسن، اإلنكليزي والكاتب سالمون، واملسترشق مرجليوث، األستاذ ا فأمَّ
من إرساٌف هذا ويف حلب، عىل املرصيني َعامُل الدولة عزيز أنَّ زعموا بل هذا، من شيئًا

وجهني:
استعملوا وإنَّما الدولة، بعزيز يُعَرف رجًال حلب عىل يستعملوا لم املرصيني أنَّ أحدهما:
امللك عزيز يكون أن يمكن وليس الحاكم، أيام يف امللك، بعزيز يُعَرف حمدانيٍّا رجًال
بالشيخوخة خدمته من يعتذر العالء أبا ألنَّ العالء؛ أبي رسائل تناولته الذي هو هذا
سنة ُقِتل ألنَّه امللك؛ عزيز أيام يف هرًما وال شيًخا يكن لم أنَّه الواضح ومن والهرم،
إنَّما سنة، وثالثني بسبع العالء أبي موت قبل أي: قدمنا؛ كما وأربعمائة، عرشة إحدى
سنة إىل وثالثني أربع سنة من حلب َملك الذي الدولة، معزِّ أيام َهِرًما العالء أبو كان

فيها. مات التي السنة إىل أي: وأربعني؛ تسٍع
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يكن فلم الدولة، معز اه سمَّ وإنَّما الدَّولة، عزيز الرجل هذا يسمِّ لم التَّاريخ أنَّ الثَّاني:
بعزيز ب لُقِّ صالح، بن ثمال أنَّ يف نشكُّ كدنا فما نحن ا أمَّ االسم، هذا تحقيق من بدٌّ
لنا وليس املعز، فسموه اللفظ، هذا عليهم ُحرِّف قد املؤرخني وأنَّ معزها، ال الدولة
الالمع الكتاب هذا ويف مرة، غري العالء أبي رسائل يف ورد ما إال دليل من ذلك عىل

العزيزي.
التي الكتب ثَبت أنَّ لوال للمؤرخني، وقع ما عىل ترجح أن عندنا أحق األدلة فهذه
نائب أنَّه عىل فينص الشك، يحتمل ال تعيينًا الدولة عزيز لنا يُعنيِّ نفُسه، العالء أبو ألَّفها

مرداس. بن صالح بن ثمال علوان أبي الدولة معز
الحمدانية، وهي: ثالث، دوٌل النُّعمان بمعرة أظلته قد العالء أبا أنَّ نعلم هذا من
يمكن اعرتاضني هناك أنَّ غري الفرنج، ُكتَّاب يزعم كما اثنتان ال واملرداسية. والفاطمية،
وفيهم العالء، أبي مرتجمو رواه ما أحدهما: مرداس، آل باستقالل لقولنا إلينا؛ ها يُوجَّ أن
من املعرَّة خزائن يف ما العالء ألبي وهب قد الفاطمي املستنرص أنَّ من والصفدي، ياقوٌت

فرفضه. املال؛
ظلِّ يف كانت قد املستنرص، حياة يف العالء أبو قضاها التي األيام أنَّ الواضح ومن
ميسور؛ االعرتاض هذا عىل والجواب يملكه؟ ال ماًال املستنُرص يبذل فكيف مرداس، بني
العالء، أبي أقارب أحد عن ُرِوي إنَّما ألنَّه الخرب؛ هذا صحة يف نشك يشء كل قبل فإنَّنا
الدزبري يد عىل حلَب َمَلَك املستنرص أنَّ قدَّمنا فقد صحيًحا، وَهبُْه عنه. الدفاع بمعرض
صحيًحا، الخرب هذا كان فإْن وأربعمائة، وثالثني ثالث سنة إىل وعرشين تسع سنة من

األيام. تلك يف وقع إنَّما أنَّه يف شك فال
بمرص، الدعاة داعي وبني العالء أبي بني كانت التي الرسائل أنَّ الثاني: االعرتاض
صاحب وكأنَّه األمراء، بتاج يُعَرف رجٍل ِذْكر عىل تشتمل وتحريمه، اللحم أكل شأن يف
الرسائل هذه يف نصَّ العالء أبا أنَّ مع هذا، تأويل يمكن فكيف املرصيني، قبل من حلب
لقبًا األمراء تاج فليس سهل، أيًضا ذلك عىل والجواب الفناء؟! أدركه قد َهِرم أنَّه عىل
أوصاف من وصٌف هو وإنَّما األيام، هذه يف يعرفه ال التَّاريخ ألنَّ شك؛ غري من رسميٍّا
كانت قد حلب أنَّ عىل يدل ما ا فأمَّ حلب، صاحب إىل الدعاة داعي أهداها التي املدح،

أمرين: من يخلو ال فإنَّه الوقت، ذلك يف الدُّعاة داعي ألمر تخضع
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فأصبح حلب، وبني مرص بني الت الصِّ َحُسنت أن بعد كانت إنَّما املكاتبة أنَّ أحدهما:
صاحبها. من الدعاة داعي أمر يُطاع أن اليسري من

خروجها من الرَّغم عىل بحلب شائًعا كان قد اإلماميَّة مذهب أن حه، نُرجِّ ما وهو الثاني:
وإن للفاطميني، يني الدِّ السلطان فيها ينفذ أن البعيد من فليس الفاطميِّني، عىل

يايس. السِّ لطان السُّ عىل امتنعت
سبيالن: ذلك إىل فلنا بحلب، اإلمامية مذهب انتشار عىل نُربهن أن شئنا فإذا

الدعوة أقام وأنَّه شيعيٍّا، كان قد مرداس بن صالح أنَّ من خلدون ابن ذكره ما األول:
ملكها. حني بالرحبة العلوية

الذي البغدادي الطبيب بطالن ابن عن نقًال البلدان معجم يف ياقوٌت ذكره ما الثَّاني:
عىل فيها يفتون الفقهاء فرأى وأربعمائة، أربعني سنة بحلب مر أنَّه من مرص زار

اإلمامية. مذهب
كأنا حتى العالء، أبي أيام لحلب، السياسية الحياة تفصيل يف كلها اإلطالة أطلنا قد
إليه، ُملَجئون نحن فإنَّما ذلك، فعلنا إن ولكنَّا حكيم، رجٍل حياة ال حلب سياسة نؤرخ
وباالختالف والهول، بالفزع اململوءة السياسة هذه فإنَّ منرصًفا؛ عنه وال ا بدٍّ منه نجد ال
غري عمًال شكٍّ غري من عملت قد والخديعة؛ وبالكيد واالنتقاض، وبالفساد واالضطراب،
ونحن العالء. أبا نفهم أن حاولنا إذا فهمها من بد فال العالئية، الفلسفة تكوين يف قليل،
يف اشرتكت التي األسباب، من غريها إىل وَقَرنَّاها يئة، السَّ ياسية السِّ الحياة هذه فهمنا إذا
العالء أبي لوم عىل يحمل ما يبَق لم اللزوميات، تمثله التي الفلسفي النسيج هذا تكوين
نفسه ويمأل عنها، به ويُرغِّ الحياة يف العاقَل د يُزهِّ كان إنَّما َحْوَلُه يشء كلَّ فإنَّ تأنيبه؛ أو
سيفيدنا فيه، أََطْلنا الذي السيايس التفصيل هذا أنَّ عىل فيها. رأٍي وقبح بها ظنٍّ سوء
ما برغم واألمراء، امللوك ُمصادرة من العالء أبي سالمة عن نبحث حني قليلٍة، غري فائدًة

واإللحاد. الزندقة من عنه شاع
ولم الدولة، بهاء أيام يف بغداد ودخل قدمنا، كما بُويه بني دولة العالء أبو عارص
والظَّاهر الشام، دول من واضطرابًا فساًدا بأقلَّ خطرها جالل عىل بُويه بني دولة تكن
وبالعراق، بالشام العالء أبي إىل وصل قد مسعود وابنه سبكتكني بن محمود صيت أنَّ
ياسية السِّ بالحياة عنايته أنَّ عىل سرتى كما يدل وذلك اللزوميات، يف مرٍة غري فذكرهما
لم ياسيَّة، السِّ الحياة بهذه عنايته فإنَّ الجملة، وعىل اليسري. باليشء تكن لم للمسلمني،
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رأيت فقد واملقت، السخط وإال واألسف، الحرسة وإال واألىس، الحزن إال له تنتج أن يمكن
النَّهر، وراء وما فارس بالد إىل ذهبت أنك فلو والجزيرة، والشام العراق حال قدمناه مما
وُصنوًفا االنقسام، من رضوبًا إال وجدت ملا قية الرشَّ اإلسالمية البالد حدود تبلغ حتى
حتى دولٌة إحداها يف تنهض تكاد فما عدوٍّا، بعًضا بعضها تَِخذ قد وُمدنًا االختالف، من
فيها لرأيت مرص، ودخلت الغرب إىل انتقلت لو وكذلك واملمانعون، األعداء لها يظهر

يزول. وِظلُّهم ينتقض، وأمرهم يتقوَّض، سلطانهم أخذ وقد الُعبيديني،
إىل وتسامت امللك، إىل تطاولت وقد الرببر، أمم رأيت إفريقية، شمال إىل ذهبت فإذا
كبار من طائفٌة وأخذت لبعض، بعضها ويَنِْصُب وتتداحر، تتناحر فأخذت السلطان،
مرَّة، بالدِّين يخدعونها فهم الِعْلم، وعداها الجهل شملها قد بادية، بأمٍم يعبثون األطماع
لبني الشامخة الدَّولة تلك رأيت األندلس، بالد إىل املضيَق عربَت فإذا أخرى. مرَّة وباملال
مون يتقسَّ وجهٍة كل من الطامعون ونهض بناؤها، وانهار َرصُحها انقضَّ وقد أمية،
الكيد، لهم يَكيدون ورائهم من والفرنجة تراث، من تركت ما عىل ويتهارشون أشالءها،

املكروه. بهم ويرتبصون
ومملكٍة تُسَحق، دولٍة من خال بيوٍم العرص، ذلك يف التَّاريخ قرأَت إذا تظفر لن

تُراق. ودماءٍ تُزَهق، ونَْفٍس تُمَحق،
برقعٍة جغرافيٍّا تاريًخا العرص ذلك يف للمسلمني تكتب أن حاولت إذا تظفر لن
غٍد وبعد للعراق، وغًدا مِلرص، اليوم هي وإنَّما طويًال، زمنًا واحًدا لونًا تأخذ األرض من
يف راغبٌة املجد، إىل طامحٌة نفوٌس فيها نهضت الَعناء، برضوب ُمِلئت قد حياٌة للروم.
ال تُطاع، أو تُسَمع أن غري من وتطيع تسمع َطْول، وال لها َحْول ال بأمٍم فعبثت امُلْلك،
األغراض من نفوسهم يملك فيما تسخريها هو محدود، حدٍّ إىل إال بوجودها قادتها يؤمن

واألهواء.
الحياة عن اآلن فلنبحث العالء، أبي عرص يف للمسلمني ياسية السِّ الحياة هي تلك

اتصاًال. وأعظم التصاًقا أشدُّ ياسية السِّ بالحياة فإنَّها أيامه؛ يف االقتصادية
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االقتصادية الحياة

من قدَّمنا بعدما إطالٍة، إىل يضطرنا أو عناء، يُكلِّفنا الحياة هذه عن البحث أنَّ نرى ما
االقتصادية الحال استقامة أنَّ عىل الُربهان من النَّاس فرغ فقد ياسية، السِّ الحياة فساد
عرص يف اإلسالمية ة األُمَّ ُحِرمت وقد والعدل، والسلم األمن عىل موقوفٌة البالد، من بلٍد يف

الثالث. الخصاَل هذه العالء أبي
ومكافحة الغارات، وردِّ الفتن بقمع واشتغالها الحكومات، لضعف األمن؛ ُحِرمت
حارضة ضعف من قدَّمنا ملا السلم وُحِرمت للرَّعية. والنصح امللك تدبري عن الخصوم،
والروم. الفرنج إغارات من ذلك إليه جرَّ وما العمال، عىل التنافس واستيالء الخالفة،
بعُد وهي الداخلية، والفتن الخارجية الحروب يف حياتها تقيض دوًال ألنَّ العدل؛ وُحِرمت
هوى. وتُقِنع لذًة، وتَقيض لُرتيضشهوًة، قامت وإنَّما باطًال، تُبِطل أو ا حقٍّ لتُِحقَّ تقم لم

فيه. تفكِّر أن وال العدل، تُؤثِر أن العقل قضية يف يصح ال حالها، هذه دوٌل
َخَلْت ِبَسنٍَة تظفر تكاد ال أنَّك فكما التاريخ، نصوص وتؤيِّده العقل، يحكم بذلك
وباءٌ يعقبها شاملة، مجاعٍة أو عام جدٍب من َخَلْت ِبَسنٍَة تظفر تكاد ال قتال، أو حرٍب من
تضطرُّ كانت التي تلك القاهرة، وأزمات بغداد مجاعات عن نُحدِّثك أن أردنا أنَّا ولو مبري.
يف يضعوا أن وإىل طعاًما، بعًضا بعضهم يتَّخذ أن وإىل وامليتات، الكالب أكل إىل النَّاس
شواءً. ليتخذوهم والضعفاء، األطفال بها يتصيَّدون واألرشاك الشباك والحارات الدروب
حقنا من ليس ما والهول، الفزع من عليك ولخفنا لروَّعناك، ذلك عن نحدثك أْن أردنا لو
عبد كتب ما فاقرأ ذلك صدَق تتبنيَّ أن أردت فإذا إليك. نزجيه أن وال بك، نُغريه أن

بنفسه.8 ذلك من َشِهَده ما وانظر مرص، عن البغدادي اللطيف

العالء أبي بعد أي للهجرة؛ السادس القرن أواخر يف أُلِّف قد البغدادي، اللطيف عبد كتاب أن لُوِحظ 8
ولكنا العالء، أبي أيام يف االقتصادية الحياة فساد عىل دليًال يصلح فليس ونصف، قرن من بأكثر
يف اإلسالمية البالد من وغريها مرص يف يحدث كان ملا مثاًال أوردناه وإنما ذلك، عىل دليًال نُوِرده لم
البالد تلك يف يتجدَّد كان ملا صادًقا مثًال البغدادي اللطيف عبد كتاب يف جاء ما كان إذ العصور؛ تلك
كانت التي املجاعة قصص ويف والعمال. الوالة بني الحروب وكثرت العباسية، الخالفة أمر انتقض منذ
الكتاب، من املوضع هذا يف إليها أرشنا والتي العالء، أبي عرص يف أي الفاطمي؛ املستنرص أيام بمرص

نقول. ما عىل برهانًا يكفي ما
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خاف إذا حتى ورعبًا، هلًعا القلوب يمأل ما الفظائع من عليك ليقص الرَّجَل إنَّ
يقول. فيما صادٌق أنَّه عىل األيمان ُمحرِّجات من استطاع ما لك جمع حديثه، يف ارتيابك
أن إىل مرص، خليفة املستنرص اضطرَّت التي هي يئة، السَّ االقتصاديَّة الحال هذه
قسطنطينية تمري التي مرصهي كانت بعدما مرص، يمري أن منه فيطلب قيرص إىل يرغب

والقديم. املتوسط التَّاريخ يف ورومية،
عىل الجند تشغيب من يُدِهشك ما أكثر جرَّت التي السيئُة، االقتصاديَُّة الحياُة هذه

األقوات. من إليه يحتاجون ا عمَّ لعجزهم ببغداد؛ وامللوك الخلفاء
توسط ال متمايزتني طبقتني إىل األمة مت قسَّ التي السيئُة، االقتصاديُة الحاُل هذه
أسبابها نتََقىصَّ أن لنا ليس والتي املعدمني. والفقراء املثرين، األغنياء طبقة بينهما:
ا، خاصٍّ رأيًا الثروة تقسيم يف له ن فكوَّ العالء، أبا ها ُرضُّ مسَّ قد الكتاب، هذا يف ة الخاصَّ

هللا. شاء إْن الخامسة املقالة يف سنبيِّنه

الدينية الحياة

عن البحث أحداهما: مختلفان؛ شكالن الشعوب، من لشعب الدينية الحياة عن للبحث
من عنه البحث والثاني: وأعمالهم، ِسرَيهم يف وتأثرية له املنتِحلني نفوس يف الدين حياة
متناولون ونحن واألسفار. الكتب فيه وتُنَرش والجدال، املناظرة تتناوله علم هو حيث
الفالسفة يف أثَّر قد منهما ُكالٍّ ألن فيهما؛ القول لون وُمفصِّ البحث، من الشكلني هذين

قليل. غريَ أثًرا العالئية

األول الشكل عن البحث

نُريد وإنَّما اآلن، إلينا ليس ذلك ألنَّ وأصوَله؛ اإلسالم حقيقَة نرشح أْن إىل حاجة يف لسنا
النبي أيام كحياته ليست العالء، أبا عارصوا الذين نفوس يف حياته أنَّ إىل نُِشري أن
ا جدٍّ عظيٌم الفرق فإنَّ كثري؛ عناءٍ إىل يُلجئنا ذلك إثبات أنَّ نظن وما الراشدين، وخلفائه
إىل فدفعها الدِّين؛ سلطان عليها انبسط التي اذجة، السَّ الراضية امُلطمئنة النَّفس تلك بني
رجس، كلِّ من مزاجها ى وصفَّ ، غيٍّ كلِّ من طبيعتها ى ونقَّ كره، ا عمَّ ورصفها أحبَّه ما
عىل إال تموت أن ينبغي وال بالدِّين، إالَّ تَِعش ولم للدِّين، إال تُخَلق لم بأنَّها وأقنعها
الَقِلقة امُلركَّبة النَّفس هذه وبني النَّبي، عارصت التي النَّفس تلك بني عظيم الفرق الدِّين.
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تعرف فلم الثَّراء، عىل الحرُص ِمزاَجها وكدَّر املال، ُحبُّ طبيعتَها أفسد التي اخطة، السَّ
ووسيلًة شخصيَّتها، يُميِّز لونًا إال تتَّخذه ولم الظاهرة، ومراسمه اسَمه إالَّ الدين من
وأن وتشرتي، تبيع وأن وتُوَرث، تَِرث أن لها تبيح وسيلًة الحياة، اكتساب من تُمكِّنها
تَِصَل أن غري من األبدان تحكم وأصوَله، قواعَده لها وتضع ذلك لها تُِبيح وتُطلِّق، ج تتزوَّ
عليها أبت فإن بها، ورضيت آثرتها والراحة القوَّة لها جلبت إن مرنًة، وسيلًة القلوب، إىل
وأهواءها. حاجتها يُالئم ما إىل فارقتها تُِطْعها لم فإن وتحويلها، تشكيلها يف احتالت ذلك
كذلك، نفهمها لم فإذا العالء، أبي أيام املسلمني نفوس يف الدينية الحياة هي تلك

التَّاريخ. نفهم أن نستطيع فلن
إثم، بغري امُلهَدرة والنفوس امُلنتهكة، واملحارم القائمة، املظالم هذه نفهم لن نعم؛

. حقٍّ غري يف املسلوبة واألموال ذَنْب، بغري املطلولة والدماء
الفضائل أبي استنجاد وال الَعبَّاسيني، عىل الروم ملوك الُعبيديني استعداء نفهم لن
بأنَّ نعرتف لم إذا ذلك، من شيئًا نفهم لن العبيديني، بقيرصعىل ُمْفِرج بن ان وحسَّ ولؤلؤ
مستور. حجاٌب القلوب وبني بينه ظاهًرا، لونًا العرص هذا يف كانت إنَّما ينية الدِّ الحياة
بن صالح زوج لؤلٍؤ واغتصاب اإللحاد، مقاالت وانتشار الخمر، استباحة نفهم ولن نعم؛
ُسِئل ا فلمَّ الحرضي، دون البدوي قتل من وتحرجه األختني، بني قرواٍش وجمع مرداس،
يف الدِّيني األثر بأنَّ نُؤمن لم إذا ذلك من شيئًا نفهم لن بهؤالء! هللا يعبأ ما قال: ذلك عن

النفوس.9 أعماق يف ويتغلغل الضمائر، يبلغ أن من أضعف كان قد العرص، ذلك

الثَّاني كِل الشَّ َعِن البَْحُث

القوم يدرس ما جل فكان الحدود، قريبة ساذجة النُّبوة أيام للدِّين العلمية الحياة كانت
التي الفردية األحكام واستنباط وروايتهما، والسنة القرآن فهم هو إنَّما الدِّين، ِعْلم من
َوبََدأ وعمر، بكر أبي أيام وانقضت النبوة، عرص َمَىض ا فلمَّ منهما، الحاجة إليها تدعو
َداَن وَمْن العرب، من املسلمني عقول يف عملهما يعمالن االجتماعيَّان واالمتزاج االختالط

ويف دين، كل يف طبعي الضعف، إىل القوة ومن الرتكيب، إىل السذاجة من الدين استحالة أن يُالحظ 9

والوجدان. العاطفة مصدرها عقيدة كل
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يعهدها لم علمية مقاالٌت وظهرت النَّاس، نفوس يف لإلسالم العلمي كل الشَّ تأثر لهم،
الكالم. بعلم العهد أول املقاالت هذه ظهور نعترب أن ونستطيع قبل، من املسلمون

فنجحت السيايس، الخالف من له مستعدِّين العرب كان ما عىل املقاالت هذه اعتمدت
وأحزاٍب مختلفة، ِفرق إىل ة األمَّ وقسمت وتعجيله، الخالف هذا إظهار يف عظيًما نجاًحا
ويُناَضل والنثر، بالشعر عليها يُحتَج الدين، يف خاصٌة مقاالٌت منها لكلٍّ ُمتباينة، سياسية

والسنان. يف بالسَّ عنها
وفرقة الخوارج، وفرقة الجماعة، وفرقة هاشم، لبني املنترصة يعة الشِّ فرقة كانت
أن عىل أمية بني حرية أعانتها كثرية، أقساًما بينها فيما الِفَرق هذه وانقسمت امُلرجئة.
عبد بن هشام أيام يف البرصة مسجد فرأينا الدليل، وُقوَّة السيف بحدِّ آرائها عن تُدافع
والوعيد، الوعد عن يبحثون النَّاس فأخذ الكالمية، املناظرة مجالس فيه ائتلفت وقد امللك،
ورأينا مؤمن؟ غري أم هو ومؤمٌن خالد، غري أم النار يف هو أخالٌد الكبرية: فاعل وعن
يُقرِّرون أصحابه من نفٌر معه وجلس البرصي، الحسن اعتزل وقد عطاءٍ، بَن واصَل
شهادة يقبلون ال وأنَّهم النَّار، يف ُمخلٌَّد وأنَّه كافر، وال بمؤمن ليس الكبرية فاعل أنَّ
بنو نهض ا فلمَّ املعتزلة. طائفة أصل هم وهؤالء البقل، من باقٍة عىل ومعاوية عيلٍّ
يُمكِّنها ما والبطش البأس من الفرق لهذه يبَق لم وسلطانهم، قوتهم واشتدَّت العباس،
العلمية آرائها تحكيم من يُمكنها لم واضحة: وبعبارة سالًحا، آلرائها السيف اتخاذ من
اليونان، فلسفُة تُرِجمت ثم والجدال، املناظرة عند فوقفت العامة، العملية الحياة يف
من كثريٌ ظنَّ حتى تأثريًا، الكالم يف الفلسفة هذه فأثَّرت اإللهي؛ والعلم املنطق وفيها
اليونانية الفلسفة أنَّ والحقُّ اليونان، فلسفة ابن هو إنَّما املسلمني عند الكالم أنَّ النَّاس
باألدلة وأعانته املنطق، بقواعد أمدته حني أثره، وقوَّت نظَّمته وإنَّما الكالم، تُنشئ لم
أمام وأصوله اإلسالم عن بأحدهما يدافع مختلفني، وجهني لذو وإنَّه فأصبح والرباهني،
الكالم ِمرَُّة واشتدَّت بعض، عىل الطوائف هذه بعض باآلخر ويُنَرص األخرى، الديانات
ينشأ والتفسري، والحديث كالفقه الدِّين؛ علوم من غريه كان بينما عظيًما، اشتداًدا ببغداد
يحشدون فكانوا ة، والعامَّ الخلفاء نفوس يف عظيم خطٌر للمتكلمني صار حتَّى ن، ويُدوَّ

عنها. والذَّْود آرائهم إثبات يف املختلفة الكتب وينرشون والجدال، للمناظرة املجامع
واملحن الفتن ذلك عن فنشأ فريق، عن فريًقا ينرصون ما كثريًا الخلفاء وكان
عادت الثَّالث، القرن منتصف يف العباس بنو ضعف ا فلمَّ بيانها، علينا ليس التي
العراق، عىل يُِغريون القرامطة فرأينا العملية، ياسة السِّ وتناول السيف إىل الفرق هذه
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فينتزعون مكة؛ عىل ويهجمون البحرين، يف دولتهم ويقيمون الحجيج، ويعرتضون
ورأينا واألطفال؛ النساء ويستحيون الحجيج، بأشالء زمزم ون ويَُطمُّ األسود، الحجر
ورأينا الفرس، ببالد حصونهم ويُقيمون ومرص بإفريقية دولتهم سون يُؤسِّ اإلسماعيلية

الظُّلمات. بحر ساحل وعىل الرببر، جبال يف ممالكهم يُشيِّدون اإلباضية الخوارج
يدُرسون املسلمني، حوارض من وغريها بغداد يف الِفرق هذه وعلماء ذلك كلُّ
َمَلَك حتَّى نُضجه اشتدَّ قد الكالم أنَّ فرتى واألسفار، الكتب وينرشون ويتناظرون،
أهل بني العنيفة والثَّورات املنكرة، الفتنة أوقع قد بل يشاء، كما فها ورصَّ العملية، الحياَة
الحنابلة أفاعيل عىل الدَّاللة إىل حاجٍة يف ولسنا بعده. وما الرابع القرن يف أنفسهم بغداد
بها وألقت مرة، غري بغداد هدَّمت التي تلك يعة، والشِّ السنيَّة فتن عىل وال الرايض، أيام
عرص يف للدِّين كان ما يُمثِّل القول من ُموجٌز ذلك التتار. أيدي يف السابع القرن منتصف
ولم عرصه، يمقت لم الحكيم هذا أنَّ عىل يدل وهو وعملية، علميٍة حياٍة من العالء، أبي
وبراءته عليها، ونَْعيَه الفرق لتلك ه ذمَّ يُعِلن ولم ته، أُمَّ عىل يسخط ولم حياته، يبغض

قليل. ليشءٍ كافًة منها

االجتماعية الحياة

من يكن ولم واألسباب، الت الصِّ من ة األُمَّ أفراد بني يُؤلِّف ما االجتماعية بالحياة نريد
السياسية، الحياة فساد من بيَّناه بعدما املوضوع هذا عن للبحث نَعِرض أْن نا حقِّ
االجتماعية الحياة فإنَّ النفوس؛ يف الديني األثر وضعف االقتصادي، النظام واختالل
اقتصادي ونظاٍم شاملة، وعدالٍة مستقيمة، سياسٍة من يتألف مزاًجا إالَّ ليست الصالحة،
كلها؛ الخصال هذه فقدت فإذا السواء؛ عىل والضعفاء باألقوياء محيٍط وأمن معقول،
يكاد حتى الفضيلة ظلِّ انقباض ومن واختالف، تنافٍر ومن وتقاطع، تدابٍر من بد فال
التَّاريخ به يُحدثنا الذي هو وذلك يزول. أن يُوشك حتَّى املودة سلطان وتضاؤل حي، يَمَّ
االختالف تجد حتَّى مالكة، أرسٍة تاريخ عن تبحث تكاد ال فإنَّك العالء؛ أبي معارصي عن
بني من العراق ملوك بني كان فيما ولك غايته. إىل ومنتهيًا أقصاه، بالًغا أفرادها بني
داللة أقل ليست نفسها، العباسيَّة األرسة حياة وكذلك نقول، ما بصحة ناطقٌة حجٌة بُويه

بُويه. بني حياة من ذلك عىل
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الغرب، يف وال الرشق يف أرسًة منها تستثني تكاد ال كافة، املالكة األرسة شأن ذلك
عىل امللوك أم ملوكها ِدين عىل ة األُمَّ أكانت وسواءٌ املسلمني، أطراف من طرٍف أي يف وال
عن أحدهما يف نبحَث أْن لنا يُبيح ما التَّشابه، من واملحكوم الحاكم بني فإنَّ أممها؛ ِدين
الحاكمة، األرسة بني الُعَرا َوَرثَِّت الوسائل، وتقطَّعت الت، الصِّ فسدت فإذا اآلخر، صورة

املحكومة. األرسة بني شكٍّ بال كذلك فهي
التَّاريخ أنَّ مع ُملوكها، طريق من إال لألمة االجتماعية الحياة عن نبحث ال لنا وما
كان وما االجتماعية، حياتها لنا لبنيَّ فيه نظرنا لو ما نفسها، ة األُمَّ أطوار من لنا يحفظ

فساد. من لها
ويجعلوا بينها، فيفرقوا اإلسالمية الرقعة يقتسموا أْن املتغلِّبون أولئك استطاع كيف
متنافرة ُمنقسمة نفسها يف األمة تكن لم لو ميسوًرا ذلك أفرتى َعُدوٍّا؟ لبعٍض بعضها

املزاج.
تحتشد حتى لنفسه، بالدعوة ينهض يكاد ال املتغلِّبني هؤالء من الرَّجل كان لقد
إىل الجموع هذه تنشقَّ حتَّى منازٌع أمره يف يُنازعه يكاد فال له، املنترصة الجموع حوله
قوية ٍة أُمَّ يف واالنقسام، االفرتاق هذا يكون أن يُمكن فهل عليه. وفريٌق له، فريٌق فريقني:

الُعَرى؟ ُموثَّقة األوارص
عن بحثنا إذا السيئة، االجتماعية الحياة هذه أسباب نعرف أن العسري من ليس
من تأتلف كانت إنَّما فإنَّها مزاجها، ويلتئم أجزاؤها، تأتلف كانت كيف اإلسالمية األمة

املقالة. هذه أول يف قدَّمنا كما بينها، فيما مختلفٍة أمٍم
هذه يُخرِّجوا أن يستطيعوا فلن الطبيعة، أقوياء العرب من املسيطرون يكن ومهما

الرتكيب. معتدل شعبًا فيؤلِّفوا املتنافرة، الشعوب
لإلنسان ليس التي االختالف، علل من كثرٍي محو يستلزم ألنَّه إليه؛ سبيل ال يشءٌ ذلك
إذا واألهواء، األجواء وتباين األقاليم، باختالف نفعل أن نستطيع الذي فما فيها، يؤثر أن

والدين؟! السياسة فروق نمحو أن استطعنا
من األبناء مزاج يف ترك ِلَما االجتماعية؛ الحياة فساد يف أثره اشتد آخر يشء
وفارسيَّة، عربيَّة َزْوجني: بني يجمع الذي فإنَّ الزوجات؛ وتعدد الرق هو ذلك االختالف،
عىل واألخالق. الطباع يف ُمتشابهني أبناءً يرجو أن ينبغي ال وروميَّة، تُركيَّة أمتني: وبني
ترى التي املرأة فإنَّ األبناء؛ يف أثرهما يعدل املرأة، يف أثًرا الزوجات وتعدد ، للرقِّ أنَّ
له، تُخِلص أن عليها يشق اإلماء، من أمًة عليها يؤثر أو أخرى، زوًجا بها يعدل زوجها
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عليها، حكمه فيسوء الظن، سوء بينهما يقع أن من بد فال حبِّه، يف األمانة تصطنع أو
وما والضغينة، النفور من الرضائر بني يقع ما ذلك إىل أضفت فإذا فيه. رأيها ويفسد
التي األسباب عدد يكون كم َعِلْمَت لها، واالنتصار أمه عن الدفاع من االبن به يتأثر
قدَّمنا ما هذا، األرسة فساد إىل أضفت فإذا خلقها. وتشويه األرسة إفساد عىل اجتمعت
يلحق أن يُمكن كم َعِلْمَت الدِّين، أثر وضعف الثروة، تقسيم وسوء السياسة، فساد من

واالنحالل. الوهن من االجتماعية الحياة

الخلقية الحياة

من الخلقية الحياة نصيب أنَّ يف القارئ يشك ال قدَّمنا، الذي املبسوط التفصيل هذا بعد
تُنِتج وما العنب، الشوك من تجني ال فإنَّك موفوًرا؛ كان قد العالء، أبي لعهد الفساد،
تُشبهها أخالًقا إال واالجتماع، الدِّين وضعف واالقتصاد السياسة فساد من األلواُن هذه
ملقدماتها. صادقًة صورة إال الطبيعية أو املنطقية، النتيجة ليست إذ وانحطاًطا؛ ضعًة
اإلعظام ثوب العهد بُْعد من عليه ويُسِبغون لقدمه، القديم يُِجلُّون الذين ولعلَّ
الحقائق أحكامنا يف نالحظ ال نظريون، بأننا أو والغلو، باإلغراق يتَّهموننا واإلكرام،

الواقعة.
إغراًقا يحتمل ال املنطق طرائق عىل س املؤسَّ البحث ألنَّ املغرقني؛ وال بالغالة لسنا
التَّاريخ. نصوص من أحكامنا نستمد إنَّما ألنَّا الخائلني؛ وال بالنَّظريني ولسنا غلوٍّا، وال
الفضيلة وبني أخالقه بني ما مقدار عرف العرص، ذلك يف اآلداب درس أتقن ومن
وقبح الدعارة من أجىل ُخلًَّة وال أظهر، خلًقا اآلداب هذه يف ترى فلسَت البعيد، األمد من
مقنٌع فيه ما ذلك، عىل األدلة من لنقلنا العامة، اآلداب عىل الحرص نُؤثر أنَّا ولوال املجون،
أراد. َمْن إليها فلريجع ذلك، عن تُغنينا للثَّعالبي الدهر» «يتيمة ولكن ارتاب، أو شكَّ ملن
كان ما عىل يظهرك العرص، ذلك يف والجماعات األفراد بني األوارصوالعالقات درُس
الكذب ومن واالحرتاس، الحذر ومن والنِّفاق، الخداع ومن والغدر، املكر من فيه سائًدا

النفس. وحب األثرة ومن والوشاية،
لم أنَّا يشهُد هللا ولكنَّ املاضية، أجيالنا من جيٍل أخالق هذه تكون أن علينا وعزيٌز

النَّاس. إىل التَّاريخ رسالة تبليغ يف األمانة عىل نزد
االجتماع يف له َكوَّنت آثاًرا، العالء أبي نفس يف والخلقية االجتماعية الحياة فساُد أثََّر

هللا. شاء إْن الخامسة املقالة يف ُمبيِّنوها نحن ة، خاصَّ آراءً واألخالق
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العقلية الحياة

الفنون وأصناف واآلداب، العلوم أنواع يف اإلنسانية النفس حركة العقلية بالحياة نُريد
العقلية الحياة عىل نحكم أن الطوال، املقدِّمات تلك بعد ينتظر القارئ ولعلَّ والصناعات،
منطقيٍّا اعتقاًدا نعتقد فإنَّا كال؛ الحياة. ألوان من غريها عىل ُحْكَمنا العالء أبي عرص يف
وأَْزَهَرْت، العقلية حياتهم فيه َزَهْت عًرصا يشهدوا لم املسلمني أنَّ التاريخ، حقائق تؤيِّده

فيه. ونقول عنه نبحث الذي العرص كهذا الجنى، وألذَّ الثمر أطيَب وآتْت
أنَّ إىل وأرشنا العباس، لبني األدبي العرص تقسيم عىل الكالم عند ذلك علَّة بيَّنا ولقد
واملتغلبني األمراء منافسة وأنَّ العقل، تقوية يف عملت قد ياسة السِّ أضعفت التي األسباب
هذا يف ُمشريون ونحن واللسان، العقل عىل معه اعتمدت بل َوْحَده، السيف عىل تعتمد لم
حياته أكانت لنعلم العالء؛ أبي عرص يف واآلداب العلوم ألنواع املوجز الوصف إىل الفصل
لهذا العقلية الحياة درسنا إذا ونحن مألوًفا؟ شيئًا إال تكن لم أم قومه، من ِبدًعا العقلية
الهزل رضوب من رضبًا وال األقدمون، عرفها التي العلم فنون من فنٍّا نجد لم العرص،

قليل. غري بحظٍّ منه املسلمون أخذ وقد إالَّ النَّاس، فيها اشرتك التي والجد
بلونهم ولوَّنوه بطابعهم، وطبعوه صبغتهم، عليه أفاضوا موفوٍر بحظٍّ منه أخذوا
أنَّ عىل يدلنا نفسه التَّاريخ أنَّ ولوال مستعار، أو متكلف أنَّه عىل يدل ما فليس الخاص،
أنَّ الباحث إىل لُخيَِّل الحضارة؛ إىل سبقتهم التي األمم عن العلم فنون نقلوا قد امُلسلمني

قديم. فيهم العلم

الفلسفية العلوم

أطواٍر، من عليها اختلف وما املسلمني، عند الرتجمة بتاريخ كفيٌل الكتاب هذا غري
اإلسالميَة َة األُمَّ يُِظلَّ لم العالء أبي عرص أنَّ فحسبُنا نحن ا فأمَّ فن، من تناولته وما
لها فُرتِجمت والحكمة، الفلسفة أنواع من اليونان أورث ما نقُل لها تَمَّ قد كان حتى
الطبعية الفلسفة يف وجالينوس، وبطلميوس، وإقليدس، وأفالطون، أرستطاليس، كتب
بها يتصل وما الفالسفة، أولئك كتب أيديهم بني فكانت واألدبية؛ واإللهية، والرِّياضية،
اإللهيات ويف والهيئة، والعدد الهندسة، ويف والترشيح، والطب، والطبيعة، املنطق، يف
واملساجد، املنازل، يف ويتفهمونه، يدرسونه أيديهم، يف كان ذلك كل واألخالق؛ والسياسة

واألمراء. الخلفاء، قصور ويف واألندية، املدارس، ويف
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منهم فكان آثارها، املسلمني يف العلوم هذه أثَّرت حتَّى الرابع، القرن يأتي كاد فما
أعالم نذكر أن بنا وليس العلم، فنون من فنٍّ كل يف فون واملترصِّ والحكماء، الفالسفة
ابن فهرست أشهرها: خاصًة أثباتًا لذلك فإنَّ الكتب؛ من ألَّفوا وما الفالسفة، هؤالء

أَُصيِْبعة. أبي البن واألطباء للقفطي، الحكماء وتاريخ النديم،
القرن كان مختلفتني، صورتني املسلمني عند للفلسفة أنَّ إىل نشري أن نُريد ولكنَّا
فيها أُطِلق التي الخالصة، الفلسفية الصورة إحداهما تمثيل: أصحَّ لهما ُمَمثًِّال الرابع
هذه مثَّلوا الذين وأشهر دين، وال عادٌة، وال سياسٌة، تُقيِّده فلم الحرية، من حظه للعقل
القرن يف حياته أنفق فقد األول ا فأمَّ سينا؛ بن عيلِّ وأبو الفارابي، نٍرص أبو الصورة:
حياته أنفق فقد الثَّاني وأما الرابع، القرن يف إالَّ تُعَرف لم فلسفته ولكنَّ والرابع، الثالث
أنَّ يف شكَّ فال — يلتقيا لم وإن — وهما العالء، أبا وعارص والخامس، الرابع القرن يف
الرجلني؛ هذين عىل نقترص ولم واملقاالت، اآلراء من له وبما بصاحبه، َسمع قد كليهما

له. وإيثاًرا اإليجاز عىل حرًصا بل العرص، لذلك اإلسالمية الفلسفة يف فذَّان ألنَّهما
ألنَّها األجزاء؛ مطردة متقنة ناضجًة10 العرص هذا يف ظهرت الفلسفية الصورة هذه
الدِّين، أثبتها كثرية أموًرا َجَحَدت ولذلك السياسة؛ ُمصانعة وال الدين، موافقة تتكلف لم
َحَكَم َمْن وأَْشَهُر واإللحاد، بالكفر أصحابها عىل ُحِكم ولذلك ونحوه؛ األجسام كحرش

الغزايلُّ. بذلك
َعَصم بهم، وفاخروا أََجلُّوهم الذين وامللوك األمراء إىل الفالسفة هؤالء اْلتجاء أنَّ عىل
ُقرَّة من إليه، يحتاجون كانوا ما عليهم ر ووفَّ تَُراق، أَْن ودماءهم تُزَهق، أن نُُفوَسهم

البال. ونعمة العني

هو إنما العرص، ذلك يف اإلسالمية الفلسفة إىل غرينا وينسبه ننسبه الذي النضج هذا أن يُالَحظ 10

ال الذي الحقيقي النضج فأما الخاصة. املؤثرات من بهم أحاط وما املسلمني بحال يُقدَّر إضايف نضج
اإلسالمية الفلسفة يف إن بل اآلن، الفرنجة فلسفة حتى إليه تصل فلم يشء، يف بعده الفلسفة تطمع
كثرية، أشياء ذلك ومصدر التفكري. وحسن البحث جودة من اليونان فلسفة بلغت عما ظاهًرا قصوًرا
إسماح من فيه ما عىل الدين وأن لغتهم، وجهلوا اليونان، فالسفة قلَّدوا قد املسلمني فالسفة أن منها
العقل إن رنان: لقول نعرض ولسنا الفيلسوف. إليها يحتاج التي املطلقة الحرية وبني بينهم حال قد

الفلسفة. يف للتعمق مستعد غري بقطرته السامي
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وهي عنه، والذود حياطته بل وُموافقته، الدِّين ُمالءمة تكلفت التي الفلسفة الثَّانية:
، العدُّ يُحصيهم ال كثريون، العالء أبي عرص يف الصورة هذه مثَّلوا والذين الكالم، علم
الكالم علم َزَها وقد وغريهم. والباقالني، واألسفراييني، والجبائي، األشعري، فمنهم:
تاريخ يف نشأته تقدُّم من الدينية الحياة يف بيَّنا ملا الخالصة؛ الفلسفة تزهو أن قبل
الصورة هذه أنتجت وقد َشْكَلُه، وَغريَّ قوَّاه وإنَّما يُنِْشئه، لم الفلسفة نَْقَل وأنَّ املسلمني،
وتباين الرأي، واختالف واالفرتاق، االنقسام وهي: الطبيعية، نتيجتها الدينية الفلسفة من
التي الِفَرق عدد تُبنيِّ املقاالت، كتب من وغريه والنَِّحل، امِلَلل كتاب يف ونظرٌة األهواء.
احتمالها، لهان ؛ الحدِّ هذا عند وقفت الكالم نتيجة أنَّ ولو للمسلمني، الكالم علم أنتجها
إىل أرشنا كما األفاعيَل باألمة ففعلت العملية، الحياة عىل السيطرة إىل تجاوزته ولكنها

الدينية. الحياة يف ذلك
أبو بها ويتربَّم الرابع، القرن يُمثلها املسلمني، عند للفلسفة ثالثٌة صورٌة هناك

املتصوفة. فلسفة وهي العالء،
تقديس يف واجتهاًدا الدين، يف ُغلُوٍّا يراها النَّاس فأكثر قديم؛ الفلسفة هذه يف الوهم

وأصحابه. النبي عرص إىل به يصلوا حتى سندها ويرفعون هللا،
وامتزاج، تركيٍب من فيه ما لكثرة يسري؛ غري اإلسالمي التصوُّف تحليل أنَّ والحق
ل فأوَّ املسلمني، عند الصوفية الفلسفة منها تتألَّف التي األوىل العنارص إىل نُشري ولكنَّا
واضًحا املذهب هذا ظهر الُوُجود، َوْحَدُة هو يوناني فلسفيٌّ عنٌرص العنارصوأقدمها، هذه
باسم العرب عند املعروفون وهم ِزينون، أصحاب الرِّواقيني، فلسفة يف اليونانيني عند

. املظالِّ وأصحاب الرِّواق، وأصحاب الرِّواقيني،
بني الصلة تحقيق يف وأرستطاليس أفالطون فلسفة َفِشلت ملا فلسفتهم نشأت
عقٌل أحدهما وجهني: ذات واحدٌة قوٌة إالَّ الوجود يف ليس أْن فزعموا وُموِجده، العالم
يشءٌ وُموِجده فامَلْوُجود هذا وعىل الحركة. فيها تظهر صورٌة واآلخر الحركة، به ِرصٌف
حركتها وعن أبًدا، متحركة الُقوَّة وهذه قالوا: االعتبار، يف اختلف وإن نفسه، يف واحٌد
واحدًة، الحركُة هذه كانت وإذا قالوا: الخليقة، يها نُسمِّ التي امُلختلفة الظِّالل هذه تنشأ
تعود املختلفة، الظالل هذه إنَّ أي جوهرها؛ إىل وحنٍي حني بني تَُعود أنَّها يف َشكَّ فال
هذه بُمقتىض اختالفها إىل ذلك بعد ترجع ثُمَّ اختالف، بينها يكون فال األوَّل أصلها إىل

أبًدا. وافرتاٍق اتِّصال يف العالم يزال فما ائمة، الدَّ الحركة
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اليونان؛ فلسفَة العالُم يَعِرف أن قبل الهنود، عند ظهر النَّشأة، ِهنِْديُّ املذهب وهذا
ُكتلًة يعود حنٍي إىل حني من وأنَّه بُموِجده، العالم اتحاد يرون الهند، أهل من البوذية فإنَّ
امُلدَّة تون يُوقِّ فإنَّهم أعاجيب؛ ذلك يف الهند وألهل نفسها. حول تتحرك النَّار، من هائلة
ُكتلًة العالم عاد الطويل، األمد هذا مرَّ ُكلَّما ويقولون: سنة، ألف بمائة العالم، حياة من
الكتاب، هذا أكتب اآلن فأنا عهده، إىل يشء كل فيه ويعود نشأته تتحدد ثُمَّ النار، من
عىل تأليفه، إىل سنٍة ألف مائة بعد سأعود أنِّي يف األقدمني، الهند أهل عند شكَّ وال
َوْجَهي أرشف كان وإذ الرواقيون: قال ومكان! زماٍن ومن وطور، حاٍل من فيه أنا ما
أنفسنا نُروِّض بأن وذلك به؛ االتصال عىل نحرص أن بد فال العقل، هو إنَّما القوة هذه
يف الشديد مذهبهم الرواقيون أنشأ هنا ومن ومالذها، املادة هجران وعىل الفضيلة، عىل

األخالق.
اإلرشاق. هو أيًضا، يونانيٌّ مذهٌب التصوف، عنارص من الثاني العنرص

عقليٍّا عامًلا ُهناك أنَّ من أفالطون، فرضها التي القاعدة عىل املذهب هذا يقوم
إىل اإلنسانية النَّفس أُهِبطت العقيل العالم هذا ومن امُلركَّب، املادة عالم يُماثل ُمجرًَّدا
كان إذا قالوا: أفلوطني، وزعيمهم اإلسكندريون، جاء ا فلمَّ ص، وتُمحَّ لتُبْتَىل املادة عالم
يف العقيلِّ بعاملها النفس تتَّصل أن اليسري فمن كذلك، أنَّه يف شك وال ا حقٍّ أفالطون مذهب
واإلعراض اللذَّة بهجران النفس، جوهر ى يُصفَّ أن ذلك سبيل وإنَّما املادية، الحياة أثناء
يف الفكر َحْرص ثُمَّ والرشاب، الطعام ألوان من الحرمان أنواع بأشدِّ الجسم وأخذ عنها،
تتصل أالَّ يف االجتهاد شكٍّ غري من يستلزم وذلك يتعداه. وال يتجاوزه ال واحٍد موضوٍع
مشقٍة بعد إال يتم ال وهو ذلك، لإلنسان تَمَّ فإذا قالوا: املادة، عالم من بيشءٍ ات املحسَّ
بُمبِدعها، تتَّصل وقد وصفاء، َجماٍل من العقيل العالم يف ما عىل النَّفس تطَّلُع فقد وجهد،
جرَّب قد أنَّه أفلوطني كتب ويف اإلنسان، بلذَّة وَصَفها َمْن يُخِطئ لذٌة بذلك لها فتكون

بنفسه. وشهده ذلك
كانوا أنَّهم األقدمني، الهند اك نُسَّ عن املعروف فمن هندي؛ أيًضا املذهب وهذا
يف والصمائم الكمائم ويََضعون ُمظِلم، كهٍف يف ويعتكفون اللذات، عن ينقطعون
املادة؛ عن ويَْصِدفون آذانهم، ويَُسدُّون أبصارهم، ون يَُغشُّ وكذلك وأنوفهم، أفواههم

باإلله. ليتصلوا
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أفالطون إىل منسوبنَْي الثَّالث، القرن يف املسلمني إىل نُِقال العنرصان هذان
بحيث الدِّين، من ظاهٌر يشء إليهما أُِضيف ا فلمَّ الفالسفة، من وغريهما وأرستطاليس،
خاص، فلسفيٌّ مزاٌج الثالثة العنارص هذه عن نشأ لإلسالم، منافيٍة غري صورتهما تكون
املتصوفة كانت ولقد الرابع. القرن متصوفة من وغريهما والُجنَيْد، ج الحالَّ أظهر الذي هو
للكتاب تأولهم وكثر الباطنية، مذهب فيهم فظهر نَّة، السُّ أهل إىل منهم يعة الشِّ إىل أقرب
واخرتعوا الدِّين، وُمخالفة اإلباحة من فنوٍن إىل فأدَّى العامة؛ يف مذهبهم وانترش والحديث،
واتخذوا الذِّْكر، يف ُطُرقهم فنشأت يقولون، فيما هللا إىل توصلهم التي للعبادة أشكاًال
العالء، أبو بهم وضاق واألباطيل، الحماقات منهم فكثرت غايتهم، إىل وسيلة الحشيش
من الغفران. ورسالة اللزوميات عىل الكالم عند سرتى كما وازدراء، ونعيًا ا ردٍّ فأشبعهم
صبغة أخذ هندي، مذهٌب هو وإنَّما خالًصا، إسالميٍّا مذهبًا ليس التصوُّف أنَّ تَعِرف هذا
بني أيام يف اإلسالمية الصبغة أخذ ثم واإلسكندريني، الرواقيني عند اليونانية الفلسفة

العباس.
الدِّين يف وقالوا الزندقة، عنهم وشاعت أضاليلهم، كثرت قوٌم املتصوفة يف كان ولنئ
ه ذمِّ من فاستثناهم ِبرَّهم، العالء أبو لهم عرف بررًة قوًما فيهم فإنَّ مسلم، يقوله ال ما

الشديد.

والجغرافيا التاريخ

من باملوجودات يُحيط ما أشمل عن يبحثان ألنَّهما قرٍن؛ يف العلمني هذين النَّاُس يَْجَمع
عهد ِقَدم نُثِبت أن هل السَّ فمن التَّاريخ، وهو العلمني، هذين أحد ا فأمَّ ومكان، زماٍن
فإذا واستظهارها، الحوادث رواية منه فهمنا إذا اإلسالم، قبل عرفوه فإنَّهم به؛ العرب
دولة قامت منذ إالَّ العرب عند معروًفا يكن لم فالتاريخ وكتابتَها، تَْدِوينَها منه فهمنا
الكالم وكثر ُمنبِّه، بن ووْهب أبيه، ابن زياد فيه َكتََب َمْن ل أوَّ أنَّ زعموا وقد أمية، بني

الظنون. واختلفت ذلك يف
الثَّاني، القرن ابتداء منذ بالكوفة ن يُدوَّ كان قد التَّاريخ أنَّ فيه، شك ال الذي ولكن
يف كان ا عمَّ بإسناده فيُخربنا الرَّاوي، يجلس السذاجة: إىل أدنى طريقٍة عىل تدوينه وكان
فتح، أو فتنٍة، أو لغزاٍة، روايته تمت إذا حتى تالميذه، ويكتب والفتن، والفتوح املغازي

أيًضا. بالسند ويروونه النَّاس يتناقله كتابًا كانت
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اْلَعالء، أبي عرص يف طوُره منها يهمنا كثرية، أطواٌر التَّاريخ عىل اختلفت لقد
القرن منتصف إىل العرب أنَّ نالحظ أن وينبغي املستقىص. والتأليف الَجْمِع طور وهو
الثَّاني النصف أقبل ا فلمَّ األمم، من غريهم تاريخ بتدوين يُعنَون كانوا قلَّما الثَّالث،
بحوادث ينتهي الذي الطربي، تاريخ أشهرها العامِّ، للتَّاريخ كتٌب نشأت القرن، لهذا
الرواية إحداهما: عناءً؛ الباحث تُكلِّفان طريقتني ى يتوخَّ ولكنَّه وثالثمائة، اثنتني سنة
ذلك ويف فيها. وقعت التي السنني بمالحظة اإلسالمية الحوادث رواية والثانية: باألسانيد،

والعناء. الوقت من كثريًا الباحث يُكلِّف ما واالختالف، التشتت من
فيه أَْزَهَر الذي العرص هو العالء أبي عرص بأنَّ نَْحُكم أن اليسري من أنَّ عىل
وغريهم والبلخي، والبريوني، املسعودي، فنشأ أقطارهم، جميع يف املسلمني عند التَّاريُخ
َكتََب مؤرًخا رأيت فقلَّما الرحلة؛ كثرة وهي خاصة، مزيٌة العرص ولهذا املؤرخني. من
من ل يتنقَّ لم أديبًا أو عامًلا رأيت قلَّما بل إقليم، إىل إقليم ومن بلد، إىل بلٍد من يرتحل ولم
العلمي ق التفوُّ إثبات من بسبيله نحن ما عىل يدل وهو ميسور، ذلك وتعليل األقطار.
يَْجَمع كان قد املتغلبني من أمرٍي أو َمِلٍك كل أنَّ ذلك العالء؛ أبي عرص يف للمسلمني
عليهم ويُْجِري واملدارس، املكاتب لهم وينشئ واألئمة، العلماء من قليلٍة غري طائفًة حوله
املدن من غريهما عىل مملكته أو مدينته ق تفوُّ إظهار عىل يَعملوا أْن ويُكلِّفهم األرزاَق،
أهلها؛ عند ما ليجمع البالد هذه أكثر إىل يرتحل أن العلم لطالب بدٌّ يكن فلم واملمالك،
ثم العرب، بالد إىل ثم الصني، وأطراف والهند، الفرس بالد إىل املسعودي ارتحل ولذلك
ومرص، والجزيرة الشام إىل منها وارتحل العراق، إىل عاد ثُمَّ والزنجبار، السودان بالد إىل

يقول: ذلك ويف

ال��غ��رِب إل��ى وط��وًرا األق��ص��ى ش��رق��ه��ا إل��ى ف��ت��ارًة ال��ب��الد آف��اق نُ��ط��وِّف

ليست خاصٌة ِقيمٌة لكتابته كانت الرِّحلة، بعد كتب إذا املؤرخ أنَّ الواضح ومن
وما األعاجيب، من رأى عما اإلخبار املسعودي كالم يف كثَُر ولذلك املقيمني؛ من لغريه
املؤرخني درس وهي ظاهًرا، أثًرا التَّاريخ يف أثرت وخصلٌة واألخالق، العادات من ابتىل
إىل بهم اندفع والتعليل، النقد من شيئًا منحهم قد الدرس هذا فإنَّ الفلسفية، للعلوم
واملد وكاإلقليم والرباكني، كالزالزل الجوية؛ والحوادث الطبيعية املؤثرات لرشح التعرُّض

املسعودي. كتب يف منبٌث هو مما ذلك ونحو والجزر،
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للمسعودي، الذَّهب ُمروج قرأ من يُالِحظه التَّاريخ، يف خاصٌّ تأثريٌ الفلك ولعلم
ونحوهما. للبريوني، الباقية واآلثار

ابن فكتب البلدان، تقويم علم أيًضا أزهر التَّاريخ فيه أزهر الذي العرص هذا يف
وقلَّما الكثري. النفع ذات املشهورة ُكتُبَهم واإلصطخري، خرداذبة، وابن والهمداني، حوقل
الفنني يف الكتب كانت لذلك تامٌّ؛ علٌم البلدان بتقويم وله إال مؤرًخا العرص هذا يف تَِجد

أُلَِّفْت. فيه الذي العرص حاَل يُالئم إتقانًا ُمتَقنًة
البيت بهذا لسانَُه أطلق الذي هو العالء، أبي عرص يف والتاريخ الجغرافيا إزهار

فيها: رأٍي وصدق بالنفس، ثقًة اململوء

َط��َرُف أَْخ��بَ��اِرِه��م ِم��ْن وَِع��نْ��ِدَي إالَّ َزَم��ٍن بَ��نُ��و ال��دُّن��ي��ا َه��ِذِه ِف��ي َم��رَّ َم��ا

الكالم عند ذلك َسنُبنيِّ كما التَّاريخية، باألنباء ولزومياته رسائله مأل الذي وهو
عليهما.

الهيئة

عند الفنِّ ولهذا العالء، أبي حياة يف تأثريه لشدة ؛ خاصٍّ بكالٍم الفنَّ هذا اختصصنا
النُّجوم. يف مقاالتهم من بداوتهم يف العرب عن ورثوا ما أولها: أربعة؛ مصادر املسلمني
أيام الُفْرس عن ترجموا ما والثالث: املنصور. أيام الهند أهل عن ترجموا ما والثاني:
هذه من ولكلٍّ واملأمون. الرشيد أيام اليونان عن ترجموا ما والرابع: أيًضا. املنصور
اتخذوا حني قليل، غري تأثريًا األدباء يف أثَّر فقد العربي املصدر ا فأمَّ ، خاصٌّ تأثريٌ املصادر
بها ويدلون والهزل، الجدِّ يف فونها يُرصِّ القول من فنونًا النُّجوم، يف العرب أساطري من
َسَرتَى. كما املصدر بهذا تأثًرا النَّاس أشد العالء وأبو وفنونه، العربي باألدب علمهم عىل
بهذا نُريد وإنَّما املسلمني، عند النجوم علم مادة فهو والفاريس الهندي املصدر ا وأمَّ
يُحدِّثونهم حني العامة، بها ويخدعون النَّاس بها يرتزق كان التي الصناعة تلك العلم
بهذه العالء أبو كان وقد األيام، مستقبل به سيأتيهم عما لهم ويتكهنون الغيب، بأنباء

حساب. بغري يذمها الضيق، شديد الصناعة
رصٍد من يستتبعه وما الحقيقي، الفلك علم املسلمني َعلَّم فقد اليوناني، املصدر ا وأمَّ
كما والجغرافيا التَّاريخ يف الفن هذا أثر وقد للزمان! وقياس للحوادث، وتوقيٍت للكواكب،
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الذي الكتاب ا أمَّ الخامسة، املقالة يف ُمبيِّنوها نحن فلسفيٍة بآراء العالء أبا وأمدَّ قدمنا،
أيام ترجمته أُصِلحت لبطلميوس، املَجْسِطيُّ فهو: الفن؛ هذا يف املسلمون عليه يعتمد
يف الفن هذا وأزهر األرض، له ِقيَست حني املأمون، أيام الحقيقية آثاره فظهرت الرشيد،

الُعبيديني. ظل يف بمرص سيما وال والخامس، الرابع القرن

اآلداب

والرسائل، والخطابة الشعر باآلداب فنريد وعلومها، اآلداب بني هنا نفرِّق أن ينبغي
وعلوم والبيان، النقد اآلداب بعلوم ونريد البليغ، املونق اإلنشاء من بها يتصل وما
حفظها ليكون واملنثور؛ املنظوم طرائف يجمع الذي الفن وهذا والرصف، كالنحو اللغة
هذا مختتمون ثم اآلداب، عن بالبحث مبتدئون ونحن البيان، مَلَلكة ُمقرِّبنَْيِ وقراءتها

علومها. عن املوجز بالبحث الفصل

الشعر

بينها واملقارنة العالء، أبي عرص يف الشعر حياة ل نُفصِّ أنَّ حاولنا إْن القول بنا يطول
لذلك يضع مؤلف إىل هو وإنَّما إلينا، ذلك وليس وبعده، العرص هذا قبل حياته وبني

ا. خاصٍّ كتابًا
ومعناه، لفظه، يف راقيًا العرص هذا يف كان قد عر الشِّ أنَّ نُثبت أن فنريد نحن أما

ومقداره.
دواوين تحتويه ما إىل القارئ لفت إال تُكلِّفنا ال عليه فالدَّاللة اللفظي؛ رقيه فأما
أساليبه، ت صحَّ شعٍر من للثعالبي: الدهر يتيمة تجمعه ما وإىل العرص، هذا يف الشعراء
وال االبتذال. إىل تسقط ولم الحوشية، إىل تصل فلم ألفاظه، وتوسطت تراكيبه، ورصنت
بن ُمسلم شعر يف يظهر عليها الحرص بدأ التي البديع صناعة بأنَّ االعرتاف من لنا بد
تخلو تكاد فما العرص، هذا شعر يف أثرها عظم قد تمام، أبي شِعر يف ويشتدُّ الوليد،
أكثر يف كانت بل برونقه، تذهب ولم عر، الشِّ تُفسد لم كثرتها عىل أنَّها إال قصيدٌة؛ منها

لديباجته. نًة وُمحسِّ له لًة ُمجمِّ األحيان
عىل الشعراء وحرص الفلسفية، العلوم انتشار أنَّ إىل اإلشارة من بد ال وكذلك
الفضول، عن وأبعد االقتصاد، إىل أدنى صبغًة فأكسباه الشعر، لفظ يف أثَّرا قد درسها،
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قد املنطق صناعة كأنَّ املعنى، من عليه به يَُدلَّ أن ُقِصد ما قدر عىل اللفظ يكون بحيث
تفاوٍت غري من املعاني، عىل تدل التي األلفاظ وا يتخريَّ أن فألزمتهم الشعراء، مزاج ملكت

فضول. وال
الغموض إىل الزَّمان طول مع يُؤدِّي أنَّه لوال مقبول، حسٌن نفسه يف التَّأثري هذا
يف تكثر حتى الدَّقيق، املعنى عىل للدَّاللة الدقيق اللفظ يتخريَّ الشاعر يزال فما واإلبهام؛

العباس. لبني الثَّالث العرص يف كان الذي هو وذلك األلغاز. شعره
عر الشِّ يف أجرى قد الفلسفية العلوم درس أنَّ عىل الدَّاللة من أيًضا بد وال
والطبائع والعرض، كالجوهر قبل؛ من عهٌد بها له يكن لم وأسماء علميًة، اصطالحاٍت
وابن املتنبي، شعر به يفيض مما ذلك، وغري وأبقراط، وجالينوس وكأرستطاليس األربع،

وغريهم. والريض، العميد،
أخرى، جهٍة من والحضارة جهة، من العلوم بُرقيِّ تتأثر أنَّها يف شكَّ فال املعاني ا أمَّ
ذلك يف والحضارة العلم من حظوظهم أوفر بلغوا قد املسلمني أنَّ يف يشكَّ أْن ألحٍد وليس
النُّفوس يف الحضارة تُنِْشئُ ملا ترَقى الشعر، معاني ترقى أن من بدٌّ يكن فلم العرص،
من تتعوَّْد لم ٍة ِدقَّ من العقول يف الفلسفة تُحِدث ملا وترَقى مألوفًة، تكن لم تصوراٍت من
العدُّ. يُخطئها التي العلمية الحقائق من النُّفوس املختلفة العلوم تُودع ملا وترقى قبل،

رقيه يف يعتمد كان قد عر الشِّ أنَّ وهو فيه، النَّظر من بد ال شيئًا هناك أنَّ غري
الوزراء وجاه وكرمهم، الخلفاء ُقوَّة عىل العباس، لبني األول العرص ويف أمية، بني أيام
الجود وقلَّ العالء، أبي عرص يف آسيا من الخالفة جالل ذهب وقد وسخائهم، واألمراء
ال ولعلنا عر؟! الشِّ يف ذلك يُؤثِّر لم فكيف والوزراء، امللوك الستعجام الشعراء؛ عىل باملال
باآلداب رقى قد السيايس االنحطاط هذا أنَّ من قدمناه ما بعد هذا، عن الجواب إىل نحتاج
يف قلَّ قد واألمراء امللوك مال من عراء الشُّ حظَّ بأنَّ القول الخطأ من أنَّ عىل يضعفها. ولم
يتأثران فهما املنطق، أهل يقول كما نسبيَّان، أمران وكثرته قلَّته فإنَّ العالء؛ أبي عرص
بلٍد يف مثًال، العميد ابن من الشاعر يأخذها دينار فألف ظاهًرا؛ تأثًرا االقتصادية بالحياة
من آخر شاعر يأخذها آالٍف عرشة تعدل الفقر، عامته يشكو الثروة، قليل الرقعة ضيِّق
الكثري، والرتف الضخمة، والثروة الواسعة، الرُّقعة ذات اململكة تلك صاحب وهو الرشيد،
امللوك كثرة مصدرها فاحشة، كثرًة العالء أبي عرص يف كثر قد عر بالشِّ ب التََّكسُّ إنَّ بل
العرص هذا يف عر الشِّ إىل تعود فكادت وامُلقرِّظني، اح امُلدَّ إىل منهم كلٍّ واحتياج واألمراء،
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أمية بني أيام يف كان فقد السياسة؛ موضوع تغريَّ وإْن أمية، بني أيام السياسية منزلته
يُحَصون. يكادون ال متغلبني ملوٍك بني نزاٌع فهو اآلن ا أمَّ دينية، أحزاٍب بني نزاًعا

ذلك يف عراء الشُّ نََظَم ما كثرة أي: مقداره؛ يف الشعر رقي يظهر كله، هذا من
حماًرا وأنَّ شاعًرا، خمسون به فهنأه قًرصا بنى عباٍد ابن أنَّ تعلم أن وحسبك العرص.
ذلك كلُّ قصيدة، خمسني من بأكثر إليه املنقطعني عراء الشُّ من فُرثَِي له، لصاحٍب مات
نفوس يف عرية الشِّ القوة شدة وعىل العرص، ذلك يف عر الشِّ من نُِظم ما كثرة عىل يدل

عراء. الشُّ
تعرفه لم حديثًا فنٍّا عر الشِّ يف أحدثوا قد عراء الشُّ إنَّ نقول أن نستطيع ال أجل،
من األول العرص يف املعروفة القديمة الفنون يتجاوزوا لم هم بل قبل، من العربية اآلداب
رجالن؛ إال ينكره ال رقيٍّا العالء أبي أيام يف ارتقت قد الفنون هذه لكنَّ العباس، بني
فسدت أياٍم يف مكرهني ُوِجدوا ألنَّهم العرص؛ هذا شعراء من الغضَّ يتعمد ظالم أحدهما:

عليه. االطالع يُحِسن ولم العربي، األدب يدرس لم جاهٌل واآلخر: السياسية، حياتها
َحَدَث قد الشعر فنون من جديًدا فنٍّا إنَّ نقول: أْن علينا ينكر الذي فمن وبعد،
أبو أنشأه الذي الفلسفي الشعر وهو قبل؟! من النَّاس يعرفه ولم العالء، أبي أيَّام يف
الحقائق لرشح إال لغرض ال أُنِشئ ديواٍن عىل يدلنا أن يستطيع الذي فَمن نفسه، العالء
نراه، رأٌي ذلك الرابع؟! القرن أواخر إىل األوىل اإلسالمية العصور يف وحدها، الفلسفية

اللزوميات. عىل الكالم عند وسنثبته
الغفلة أو بنسيانه، نُتََّهم أن قبل عنه، واإلجابة بإيراده نحن نبدأ َقيِّم، اعرتاٌض هناك
الحركة، من الخيال حظَّ تُضاعف األمة يف قوًة يستلزم عر الشِّ رقي أنَّ وهو مكانه، عن
راٍق، شعٌر لها يكون أن يمكن ال الذَّليلة واألمة الواقعة، األشياء وراء ما إىل ِظلَّه وتبُسط

واالستعطاف. التَّرضع فنِّ يف إال
ذلك يف كانت قد اإلسالمية ة األمَّ بأنَّ القول الخطأ من ولكن فيه، شكَّ ال حقٌّ ذلك
افرتاقها جهة من السيايس الفساد أصابها وإنَّما قويَّة، عزيزًة كانت قد بل ذليلًة، العرص

وانقسامها.
طامعًة القوة عىل حريصًة أنفسها يف كانت الصغرية، الدول تلك أنَّ فهو الحقُّ ا فأمَّ
رجاءً األمري أو امللك، تمأل خصاٌل هذه وكلُّ بالسلطان، تستأثر أْن يف ُمجتهدًة املجد، يف
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نفسه، يف ا عمَّ ون ويُعربِّ بلسانه، ينطقون إنَّما عراء الشُّ من حوله َمْن أنَّ يف شكَّ وال وأمًال،
وأطماعه. أمانيه بشعرهم يُمثِّلون فهم

األمم فيها أرادت أعجمية، نهضٍة عرص كان قد العرص هذا أنَّ فيه، شكَّ ال ومما
وأدبها العربي األدب واتخذت القديم، مجدها تسرتدَّ أْن العرب لسلطان َخَضَعت التي
هنا ومن أيًضا. إليها طريًقا والقتال الحرب اتخذت كما النهضة، هذه إىل طريًقا الخاص
يكن لم القصيص عر الشِّ أنَّ مع الشاهنامة، يف الفارسية القصصية األشعار تلك نُِظمت
عىل والحرص للنهضة، الزًما أثًرا كان وإنَّما تصنًعا، وال تكلًفا املاضية العصور يف يُنَظم

املستقبلة. اآلمال واستحضار القديم، املجد بذكر التحدث
العالء أبي عرص يف يكن لم عر الشِّ رقي أنَّ يف الرَّيب إىل سبيٍل من فليس إذن
لهذا موافقًة النظرية القواعد تكن ومهما اآلداب، حياة عليها تقوم التي القواعد عن شاذٍّا
يحتمل ال أنَّه ويعلن بصحته، يشهد فيه، ِجَدال ال الذي الواقع فإنَّ له، ُمخالفة أو الرأي،
املعاني تحقيق والحرصعىل والخيال، التَّشبيه يف االفتنان من بلغ عٍرص فأيُّ وإال النزاع،
العرص؟! هذا مبلغ الخيال، وخواطر العلم، حقائق بني الجميل املزج وعىل وتصحيحها،

الخطابة

خطيبًا نعرف ال فإنا العالء، أبي عرص يف حياٌة لها تكن لم الخطابة بأنَّ نعرتف أن يجب
ال ذلك ولكنَّ اإلسالم، صدر يف أو أمية، بني أيام عرفناهم الذين كالخطباء نابًها، مشهوًرا
العبايس العرص يف أيًضا تُعَرف لم الخطابة ألنَّ العرص؛ ذلك يف اآلداب انحطاط عىل يدل

نزاع. غري من فيه راقيًة كانت اآلداب أنَّ مع ل، األوَّ
يُوَجد حيث إال ترقى ال الخطابة فإنَّ معقوٌل؛ العرص ذلك يف الخطابة سقوط
من النَّاس فرغ يشءٌ ذلك موفوًرا. نصيبًا منها الشعب يأخذ وحيث والحرية، عور الشُّ
العباس بني أيام يف عب الشَّ أنَّ من قدمناه ما الحظنا فإذا مًعا، والتمثيل للخطابة إثباته

شأنها. وخمول الخطابة انحطاط ننكر لم يتذوَّقها، ولم الحرية يعرف لم
ُوِضعت ما أرسع ما ولكن واألعياد، الُجَمع يف اإلسالم شعائر من الخطابة إنَّ نعم؛
أيام يف َحْت امَّ إِن الخطابة أنَّ عىل يَْعدونها، وال الخطباء يحفظها خاصٌة ألفاٌظ لها
املناظرة فن وهو خاصة، قيمٌة له كانت القول، فنون من فنٌّ َخَلَفها فقد العباس، بني

والفقهاء. املتكلمني بني والجدال
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البالغة عىل فيه الحرص ولكنَّ العصور، باختالف ُمختلفًة أشكاًال الفن هذا أخذ
العالء. أبي أيام إىل يفارقه لم اللسانية واملقدرة الفصاحة، وإعالن واإلصابة،

الكتابة

عن انحطت إنَّها أي عر؛ الشِّ يف رأيها العالء أبي لعهد الكتابة يف اآلداب مدرسُة ترى
وإنَّما تضعف، ولم تَنَْحطَّ لم أنَّها ونرى واملأمون، الرشيد أيام لها كانت التي منزلتها
معروفة. واضحًة ومناهجها مرفوعًة، وأعالمها ممهدًة طرقها وأصبحت وارتقت، قويت
نفسه يف أهو لنعرف: الرقي؛ لفظ من اآلداب مدرسة تريد عما نبحث أن من لنا بد وال

نصيب؟ منها للكتابة فهل ا، حقٍّ يكن فإن باطل؟ أم حقٌّ
اصطنعت والنثر، النظم يف االنحطاط، أو الرقي ترشح أن اآلداب مدرسة أرادت إذا
وجزالة الديباجة، كرقة املدلول، واضحة وال املعنى، محدودة غري مبهمة عامًة ألفاًظا
األشخاص باختالف معانيها تختلف األلفاظ هذه ولكنَّ األسلوب، وصفاء املعرض،
جزل الديباجة، رقيق النثر، من الفصل أو الشعر من البيت كان فربما واألذواق،

سفساف. ومبتذٌل رذل، فجٌّ غريه عند وهو فالن، عند األسلوب رائق املعرض،
قتيبة ابن فكان وقائليها، القول فنون عىل أحكامهم يف املتقدِّمون تناقض هنا ومن

القائل: قول عىل املعنى، يف الغناء وقلَّة اللفظ، بجمال يحكم

م��اس��ُح ه��و م��ن ب��األرك��ان ��ح وم��سَّ ح��اج��ٍة ك��ل م��ن��ى م��ن ق��ض��ي��ن��ا ول��م��ا
رائ��ُح ه��و ال��ذي ال��غ��ادي ي��ن��ظ��ر ف��ل��م رح��ال��ن��ا ال��م��ط��اي��ا ح��دب ع��ل��ى وُش��دَّت
األب��اط��ُح ال��م��ط��ي ب��أع��ن��اق وس��ال��ت ب��ي��ن��ن��ا األح��ادي��ث ب��أط��راف أخ��ذن��ا

يف فأطال القاهر، عبد جاء ثُمَّ ذوقه، واتَّهم ذلك يف خالفه هالٍل أبو جاء فلما
جرير: قول عىل يحكم العتبيُّ كان وكذلك األخري، البيت استحسان

م��ع��ي��ن��ا ي��زال م��ا ب��ع��ي��ن��ك وش��ًال غ��اَدروا ِب��لُ��بِّ��َك غ��دوا ال��ذي��ن إنَّ
ول��ق��ي��ن��ا؟! ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا ل��ي وق��ل��ن ع��ب��رات��ه��ن م��ن غ��يَّ��ض��ن

ذلك ومصدر تقريظ، أيما البيتني وقرَّظ اإلنكار، أشد ذلك هالٍل أبو عليه فأنكر
يتبع والذوق الذَّوق، إىل موكوٌل هو بل محدودٌة، قواعد عندهم للنقد ليس أْن االختالف،
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وحده الذوق إىل العلم أمر ُوِكل وما وانحراًفا، اعتداًال معه ويجري وكثافة، لطافًة املزاج
وإنَّما حني؟ بعد وتمقته اآلن اليشء تؤثر أنَّك تَر ألم فيه، االفرتاق وكثر اضطرب إال
من البدع فيها ويكثر تتبدل، كاألزياء يكون أن واستبداده، للذوق خضع إن العلم سبيل

يوم. إىل يوٍم
أن نريد وإنَّما يتجاوزه، ال وحدٍّ يعدوه ال طوٍر عند العلم يقف أن نريد ولسنا
القول فخري إذن؛ الطيش. يستخفه ال هادئًا، الحركة، رزين القدم ثابت الرُّقي إىل يسعى
األلفاظ تكون أْن عىل غرضه، ُمطابقة معناه وأجاد معناه، مطابقة لفظه أحسن ما
والتعمل املمقوت التكلف إىل الصناعة تخرجها أال وعىل نابية، وال مبتذلٍة غري مألوفًة
أنَّ يف للنزاع موضع من فليس الجيد، الكالم حد هو هذا أنَّ عىل اتفقنا فإذا املرذول،
رضبت فإن القدر، هذا تتجاوز ولم املنزلة، هذه عن تنَحطَّ لم العالء أبي لعهد الكتابة
وأرذال وخامل، نابٌه وفيه ورديء، جيٌد عٍرص فلكلِّ لني، املتعمِّ املتكلفني من بطائفٍة األمثال
ما الرَّديء ولوال كثري، العباس لبني األول العرص يف املناظرين وأفدام والشعراء، الُكتَّاب

الفصيح. فضل بان ما املفحم ولوال النَّابه، أمر ظهر ما الخامل ولوال الجيِّد، ُعِرف
الكالم، وألوان القول فنون يف واملترصفون والجد، الهزل ُكتَّاب العالء أبي عرص ويف
ألفاظها تنفذ الكتب ولهم ُمخلَّة، غري القصار والفصول ُمِملَّة، غري الطوال الرسائل لهم
وفاءٌ وَْعدهم فكأنَّما يَِعدون لها، مخطئٍة وال عنها، مردودٍة غري فيها، فتؤثِّر القلوب إىل
االنسجام أصحاب ذلك بعد وهم بالعقوبة، تعجيٌل وعيدهم فكأنما ويُوِعدون باملثوبة،
يف أحسن وال مدخًال، نفسك إىل بألطف الُعود، أنغام وال الطري، ألحان فما واالئتالف.
أم ائتالفه، أيفتنك تدري فما الزهر، من الطاقة انتساق ينتسق كالمهم، من موقًعا قلبك
أو نقدوا إذا الثاقبة، والبرصية الطريفة النادرة أهل هم ثم معناه. دقة أم لفظه، رقة
ميسور. غري منها والربء محققة، إصابتها أنَّ إال العقارب حماُت ألفاظهم فكأنَّما تندَّروا،
والصابئ، البديع رسائل من أيدينا بني فإنَّ األماني؛ عن نتحدث أو نتخيل، لسنا

نقول. ما عىل بالحجج ينطق ما العميد، وابن عبَّاٍد وابن
آثروا لقد نعم؛ وتكلفوه. البديع واصطنعوا عليه، وحرصوا السجع آثروا سيقولون:
واالعتدال، القصد طور بهم يَْعُد ولم يَِعبْهم، لم ذلك ولكن البديع، واصطنعوا السجع

خالفتهم. يُِجيدوا فلم وخلفوهم وراثتهم، يُحِسنوا فلم ورثوهم قوٍم عىل السبيل إنَّما
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جناية تُحَمل أن وال امليسء، بذنب املحسن يُؤَخذ أن اإلنصاف من كان ما ولعمري
وحكماؤه، فالسفته بل العرصوشعراؤه، هذا ُكتَّاب أُِخذ وربما الربيء، القديم عىل الحديث
به يأخذون قوًما الذم لهذا ولكنَّ واالبتذال، وباالستهتار الرذيلة، إىل الفضيلة بتجاوز
الصناعة َجودة يف تُقِحم أن لها فليس هذه ا فأمَّ اآلداب؛ مدرسة غري عليه، ويعاتبون

ِدين. َضْعَف أو ُخلُق، فساَد الفنية

األدبية العلوم

أهل عن الخالصة وآدابها اللغة أخذ وإىل والتدوين، الجمع إىل األوُل العبايسُّ العُرص سبق
الكتب وتأليف والقافية، والَعروض والرصف النحو استنباط وإىل األعراب، من البادية
ا فأمَّ وتدوين. تأليٍف وعرص وروايٍة، عرصجمٍع أنَّه عىل يزد لم ولكنَّه كله، ذلك يف املمتعة
االنتفاع يف العقل وإعمال الشخيص، واالجتهاد والفكر البحث عرص فهو الثاني العرص

املجتمعة. ة املادَّ بهذه الصحيح
العصور يف معروفًة تكن لم الكتب من ورضوٌب العلم، من فنوٌن فيه نشأت لذلك
يكن لم البالغة. فن أو النقد، فن أو البيان،11 فنُّ الفنون هذه أخصُّ سبقته، التي
كانوا أنَّهم ذلك ومعنى العباس، لبني الثاني العرص قبل العرب عند معروًفا الفن هذا
أو خاصٍّ علٍم إىل األلفاظ هذه تنرصف لم البالغة، أو النقد أو البيان لفظ أطلقوا إذا

اللغوية. معانيها إىل تنرصف كانت وإنَّما معروف، اصطالٍح
اصطالحات من وغريها، والكناية، والتمثيل، والتشبيه، املجاز، ألفاظ كانت وكذلك
فليس القرآن» «مجاز سماه كتابًا ألَّف قد املثنى بن معمر عبيدة أبا أنَّ ا فأمَّ الفن، هذا

وأصوله. بحدوده البيان علم يعرف كان قد عبيدة أبا أنَّ عىل يدل
قطعًة قرأنا وقد محدود، غري ُمبهًما لفًظا عبيدة، أبي عند املجاز لفظ كان وإنَّما
أبو فيه ى توخَّ اللغة يف كتاٌب هو فإذا امللكية، الكتب بدار مخطوطًة الكتاب هذا من
أنواع بني يفرق أن غري من الوضعي، معناها غريُ بها أُِريَد التي األلفاظ يجَمَع أن عبيدة

ُكِتبت التي املقدمة إىل فلرُيَجع الكتاب؛ هذا فيه أُمِيل الذي الوقت منذ البيان بتاريخ العلم تغري 11

جعفر. بن قدامة إىل املنسوب النثر نقد لكتاب
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﴿َطْلُعَها وجل: عز هللا قول عن مرًة ُسِئل ولقد وُقيوده، رشائطه يالحظ أن وال املجاز،
القيس: امرئ كقول مجاٌز؛ هو فقال: يَاِطنِي﴾ الشَّ ُرءُوُس َكأَنَُّه

أغ��وال ك��أن��ي��اب زرٌق وم��س��ن��ون��ٌة

اإلجابة إىل وجد ملا وقرينته، نوعه وبيان املجاز، هذا تفصيل عن ُسِئل أنَّه ولو
والتبيني البيان كتاب يدل ال وكذلك معروًفا، أيامه يف يكن لم العلم هذا ألنَّ سبيل؛ من
القوم أنَّ عىل إال للُمربِّد، الكامل وكتاب قتيبة، بالبن والشعراء الشعر وكتاب للجاحظ،
املربِّد أنَّ عىل إليه، الوصول دون أيامهم بهم وتقرص بُعد، من الفن هذا يَلَمحون كانوا قد
بني أليام التَّقسيم يف قاعدتنا الحظت إْن فيه، وعاشا الثَّاني العرص أدركا قد قتيبة، وابن

العباس.
الفن، هذا بوضع تنبئ الثَّالث القرن يف العربية اآلداب حياة كانت فقد الُجملة، وعىل
الشعر وأنصار والنحو، اللغة أئمة من القديم الشعر أنصار بني الجدال كثر حني وذلك
القرآن إعجاز يف املناظرة كثرت وحني أنفسهم، والشعراء واألدباء الظُّرفاء من الحديث
أم اللفظ أهو بالرعاية، أحق أيِّهما عن البحث إىل دعت املناقشات هذه فكل ووجوهه،
الفصاحة؟ وبني بينها الفصل وما البالغة؟ حقيقة وما الكالم؟ ُحْسن وجوه وما املعنى؟
فكتب املتكلمون، وتناولها بينهم، فيما األدب أهل فيها وتنازع املسائل، هذه نشأت
ُمعجٌز القرآن أنَّ يرى ال النَّظَّام وكان ووجوهه، القرآن إعجاز يف والنَّظَّام الجاحظ،
هللا ولكن بمثله، يأتوا أن عىل قادرين كانوا قد العرب أنَّ ويرى فصاحته، أو لبالغته
رصف امُلعجز وإنَّما املعجز، هو عنده القرآن فليس لنبيه، تصديًقا ذلك عن رصفهم

محاكاته. عن النَّاس
املتكلمني من النَّظَّام خصوم عناية أحدهما: التأثري؛ من نوعني املقالة هذه أحدثت
الشعر تقديم يف الخالف مسألة من غريها مع العناية هذه فكانت عليه، بالردِّ واألدباء
مقالة إىل مالوا اإليمان، ضعاف من طائفًة أنَّ الثاني: البيان. علم منشأ القديم، أو املحدث
خصومه وإغراء عليه، واالعرتاض القرآن بنقد ُكتبًا بعضهم فكتب عمليٍّا، ميًال النَّظَّام
ا ذمٍّ الغفران رسالة يف العالء أبو وأشبعه باإللحاد، عليه ُحِكم الذي الراوندي، كابن به؛
القرآن بها عارضوا ُكتبًا آخرون وَكتََب الكتاب، هذا درس عند عنهما نبحث وقدًحا،
غري يف سرُيَى كما العالء وأبو — املؤرخون روى ما صح إن — املتنبي ومنهم نفسه،

املوضع. هذا
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الحديث، أو القديم الشعر وتفضيل القرآن، إعجاز يف الخالف أمر من يكن ومهما
العالء. أبي عرص يف واحًدا علًما وكانا الثَّالث، القرن أواخر يف والبديع البيان علم نشأ فقد
ورأينا البديع، كتاب وألَّف املحسنات؛ من الشعر يف ما استقىص قد املعتز ابن رأينا
كتاب يُؤلِّف هالٍل أبا رأينا ثم النثر، نقد وكتاب الشعر، نقد كتاب ألَّف قد ُقدامة
كاكي السَّ بكتاب وانحطاطه القاهر، عبد بكتابي الفن هذا ُرقي من كان ثُمَّ الصناعتني،

اآلن. له نعرض ال ما
وإنَّما املوازنة، نوع وهو النقد، يف التآليف من آخر نوٌع العرص هذا يف ظهر وقد
فكتب بعض؛ عىل بعضهم املحدثني الشعراء تقديم يف االختالف كثر حني النوع هذا نشأ
امُلتنبي بني الوساطة الجرجاني وكتب والبحرتي. تماٍم، أبي الطاِئيَّنْي: بني املوازنة اآلمدي
رسالته الحاتمي كتب وكذلك املتنبي، نقد يف رسالته عبَّاٍد ابن الصاحب وكتب وخصومه،
وباإليجاز، واألثبات. املكاتب تحفظها التي الكتب من ذلك غري إىل املتنبي، رسقات يف
اختالف وكان البيان، علم منشأ العرب، أو املحدثني وتقديم القرآن، إعجاز مسألة كانت
خاصة. الشعر ونقد املوازنة منشأ بعض، عىل بعضهم املحدثني الشعراء تقديم يف النَّاس
يف قوَّت التي فهي ذلك، يف التأثري من الفلسفية العلوم نصيب ننىس أن ينبغي وليس

الصحيحة. العلمية الحدود وضع عىل وأعانتهم النَّقد، ملكة األدباء

اللغة

طرٍق عىل املؤلفة الصحيحة التَّامة املعجمات وضع وهي خاصة، ميزٌة أيًضا العرص لهذا
ولكن األول، العرص يف العني كتاب ألَّف الخليل أنَّ الحق من كان وربَّما ة، ُميرسَّ سهلٍة
بعض اجتهد حتى واالعرتاض، النقد من الكتاب هذا أصاب ا عمَّ نغفل أال أيًضا الحقِّ من

منه. الخليل تربئة يف الرواة
فارس وابن جمهرته، ُدريٍد وابن تهذيبه، األزهري فيه كتب فقد العرص، هذا ا فأمَّ
نزعم ولسنا التأليف. َجيِّدة الوضع حسنة ُكتٌب هذه وكل ِصَحاَحه؛ والجوهري ُمجمله،
ما جمعوا إنَّهم نقول: وإنَّما اللغة، يف بالتأليف انفردوا الذين هم العرص هذا أهل أنَّ
ذلك وما الضياع، من وحفظها درسها ل سهَّ ُمرتَّبًا جمًعا األولني، كتب صغار من تفرق

اليسري. باليشء
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الرواية

مبعثرة، ُمفرَّقة كانت ولكنَّها صحيحة، راقيًة حيًَّة األول العرص يف الرواية كانت كذلك
يكلف ذلك أنَّ الواضح ومن املختلفة، املوضوعات يف الكتب صغار يضع األديب فكان
بني وألفوا مفرتقها، جمعوا فقد العرص هذا أهل ا فأمَّ والتحصيل، الجمع مشقة الطالب
الفضول ومن الفريد. العقد كتاب املغرب ويف األغاني، كتاب املرشق يف فظهر مختلفها،
الثَّعالبيُّ وألَّف املعاني، ديوان هالٍل أبو ألَّف وكذلك الكتابني. هذين لوصف نعرض أن

الكتابنَي. هذين أمثال من املمتع الكثري غريهما وألَّف الدهر، يتيمَة

والرصف النحو

لعلماء القيمة الكتب فيهما وظهرت الِعْلمني، هذين وضع تَمَّ وقد الثالث القرن انتصف
كما املذهبني، هذين بني التأليف عرص كان قد العالء أبي عرص ولكنَّ والبرصة، الكوفة
الفتح وأبو السريايف، سعيد وأبو الفاريس، عيل أبو ظهر ففيه اللغوية؛ الفلسفة عرص كان
املسلمون بلغ حدٍّ أي إىل يعرف هذا جني البن الخصائص كتاب يف والنَّاظر جني. بن
الطبيعة وأصوات اللغة، أصوات بني ا عمَّ بحثوا فقد الصحيحة؛ اللغوية الفلسفة من
واالشرتاك، الرتادف عن وبحثوا التَّشابه، من ومدلوالتها األلفاظ بني ا وعمَّ املحاكاة، من
تقسيمها، فأحسنت كتبهم إىل اليونانية الفلسفة ودخلت واإلعراب، الترصيف علل وعن

حدودها. وترتيب

العروضوالقافية

فيهما فألَّف القوم، كباُر بهما ُعِنَي بل العالء، أبي عرص يف الفنَّان هذان يُهَمل لم
سنعرف كما ونثره، العالء أبي نظم يف درُسها أثَّر كثرية كتبًا وغريه عباٍد ابن الصاحب

الرابعة. املقالة يف ذلك
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الخط

اإلطالة عن يُغني العرص هذا يف الُكتَّاب نوابغ من هالٍل وابن مقلة ابن فِذْكر الخط، أما
العالء. أبي أيام بتجويده العناية وشدة ُرقيِّه، عىل الداللة يف

بأطرافه، فأحطنا ا تامٍّ تفصيًال العالء أبي عرص يف القول لنا فصَّ قد أوالء نحن ها
نرسم أن استطعنا قد أنا وظننا وقبيح، حسٍن ومن ، ورشٍّ خرٍي من فيه، كان بما وأملمنا

حسنًا. تمييًزا القارئ نفس يف تميِّزه واضحة صورًة منه
العالء، أبا نفهم أن الصورة هذه بعد علينا سُهل فقد ذلك إىل قنا ُوفِّ قد نكن فإن
أنفسنا عىل ننكر نكاد الحقيقة يف ولكنَّا التفصيل، وكثرة اإلطالة، علينا أنكرت ربما
حق العالء أبا نفهم أْن إال الكتاب، هذا من الغرض فليس االختصار، وشدة اإليجاز،
هذه يف به أملمنا ما بكل نُلم أن يقتيض وذلك عرصه، وبني بينه الصلة ونعرف الفهم،

العالء. أبي بلد عن موجزٍة بكلمٍة املقالة هذه فلنختم ذلك من فرغنا قد وإذ املقالة.

النُّْعَمان َمَعرَّة

يف نفسه العالء وأبي الجغرافية، والكتب املعاجم، وأصحاب اللغة، أئمة عند شكٍّ من ليس
تعقبها مشددة، راءٌ بعدها مفتوحة، عنٌي تليها مفتوحة، بميم امَلَعرَّة، ى يُسمَّ البلد هذا أنَّ
بعدها ساكنٌة، عنٌي تليها مضمومٍة، بنوٍن النُّعمان إىل اللفظ هذا يُضاف ثم التأنيث؛ هاء

ونون. وألٌف ميٌم
«مرجليوث»، اإلنجليزي األستاذ وفيهم واملحدثون، القدماء عليه اتفق قد يشء ذلك
اختلف وكما بعده، ما إىل إضافته تحقيق ويف اللفظ، هذا اشتقاق يف يختلفون وإنما
نظن ما خاطٌر له وخطر آرائهم، يف الشكِّ موقف وقف «مرجليوث» فإنَّ ذلك يف القدماء
رأي ذاكرون ثم اللفظ، هذا يف األقدمني آراء ياقوٍت عن ناقلون ونحن فيه. ق ُوفِّ أنَّه
واملعرة: الشدة، املعرَّة: األعرابي: ابن قال ياقوت: قال رأينا. عىل آتون ثم «مرجليوث»،
األمري، إذن دون الجيش قتال واملعرة: الدية، واملعرة: املجرة، دون السماء يف كوكٌب
كجناية جناية أي: اآلية؛ يف املعرَّة هانئ: ابن وقال الغضب. من الوجه تلون واملعرَّة:
معقوًال معنى يُوافق ال املعاني هذه فأكثر الغرم. املعرَّة: إسحاق: بن محمد وقال الجرب.

النعمان. إىل واإلضافة التسمية، يف
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ويل هللا، رسول صاحب األنصاري بشري ابن هو هذا النُّعمان إنَّ يقولون: أنَّهم ذلك
وأقام فدفنه، ابن له مات القرية بهذه مرَّ وملا قالوا: األموي، الحكم بن ملروان حمص
أن ا وإمَّ ته، شدَّ أي: النعمان؛ معرة فيقال: ة، الشدَّ املعرة معنى يكون أن ا فإمَّ عليه.
لفقد وحزنه غضبه أي: النعمان؛ معرة فيُقال: الغضب، من الوجه تلون معناها يكون
الظَّاهر ومن ابنه. بهلك غرمه أي: النعمان؛ معرَّة فيُقال: الُغرم، بها يُراد أن ا وإمَّ ولده،
بمعنى املعرة ا فأمَّ إليه، النفس تطمنئ ال الذي القلق التأول مكان املعاني هذه مكان أنَّ
هنا لها ليس أن الواضح فمن األمري، إذن بدون القتال أو الجناية، أو الدية، أو الكوكب،

لزومياته: من الثانية القصيدة يف فقال العالء، أبو أما معقوٌل. معنى

غ��رب��اء ال��ع��ال ف��ي ق��وٌم ال��ع��رِّ م��ن أنَّ��ه��ا ال��م��ع��رة ل��ف��ظ ي��ع��يِّ��رن��ا

إىل وُخيِّل الجرب. أي: ؛ العرِّ من مشتق املعرة أنَّ وه، عريَّ الذين فهم أو ففهم
البيت بهذا يُِرد لم العالء أبا أنَّ وعندنا بلده. اسم يف العالء أبي رأي هذا أنَّ مرجليوث
اللفظ، هذا وه عريَّ قوًما أنَّ نعرف ال نحن بل معناه، عىل الداللة وال االسم، هذا تحقيق
فيتفاءلون األسماء تخدعهم بالذين االستهزاء مذهب كلها القصيدة بهذه ذهب وإنَّما

القصيدة: هذه يف قوله ذلك ومصداق ون، ويتطريَّ

ن��ج��ب��اءُ م��ع��ش��ٌر إال ف��ي��ه ف��م��ا ص��ادًق��ا ق��ي��ل م��ا ك��ان إن ن��ج��ب وذو
وظ��ب��اءُ ي��س��ت��ق��ب��ل��ن��ه��ا ك��واع��ب ل��ه��ا ب��دت إن أع��راب��ي��ة ت��ف��زع
أرب��اءُ أم��ره��م ف��ي أنَّ��ه��م ع��ل��ى م��س��ف��ة إال ل��ل��ح��ي األرب��ى وم��ا

نقد يف نظمها وإنَّما ، لغويٍّ معنى تحقيق يف قصيدته يَنِظم لم الرَّجل أنَّ ترى فأنت
النَّاس. عادات من يشء

تحريٌف هو إنَّما املعرة لفظ أنَّ فظنَّ ، شكٍّ غري من والبحث التفكري أطال مرجليوث
نعتقد ولسنا املغارة. العربية يف وصنوه الكهف، ومعناه قال: معرتا12 الرسياني للفظ
قد القرية هذه أنَّ عىل ، تاريخيٍّ نصٍّ إىل يحتاج ذلك ألنَّ نُرجحه؛ وال الرأي هذا صحة

الهالل. راجع تفكري. وال بحث غري من ذلك يف زيدان بك جورجي املرحوم قلَّده وقد 12
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التَّشابه ُمجرَّد ا فأمَّ «مرجليوث»، إليه يصل لم ما وذلك اآلراميني، عند االسم بهذا ُعِرفت
جاء أين فمن صحيًحا، الرأي هذا وهب . الشكِّ أو للتوهم مصدًرا إال يصلح فال اللفظي

مشددٍة؟! غري الرسيانية يف أنَّها مع الراء تشديد
بشرٍي بن النُّعمان ة قصَّ إنَّ فقال: ياقوت، تحقيقه يف شكَّ من فأوَّل النعمان لفظ ا أمَّ
التنوخي غطفان بن عدي بن النعمان إىل منسوبٌة أنَّها وظن التسمية، لهذه علًَّة تصلح ال
أول يف سنرى كما الجاهلية، يف العالء أبي أجداد من وهو الَجَمال، بساطع املعروف
إىل ُخيِّل وقد هذا، عديٍّ بن النعمان إىل املعرَّة إضافة يُعلِّل لم ياقوت ولكن الثَّانية، املقالة
هذا نعرف ال فإنا الدليل إىل يحتاج ذلك أنَّ عىل آرامي، إله اسم النعمان أنَّ مرجليوث
إليه. يُضاف إنَّما املعرة لفظ أنَّ عىل النَّص من بد فال صحَّ فإْن اآلراميني، آلهة يف االسم
ما إىل نصل لم أنا ونعلن قدره، ومرجليوث ياقوت من الشك هذا فنقدر نحن أما
ظنِّ من غرابًة أشد كان ربما ثالثًا، ظنٍّا نثبت أن يمنعنا ال ذلك ولكن التوفيق، من أخطآ
ربما ولكن خطأ، كان وربما االسم، هذا تحقيق يف الباحث عناء زاد وربما العاملني، هذين

اآلن. إلثباته يكفي وذلك أيًضا، صوابًا كان
ذلك ح ونُرجِّ ، َعديٍّ بن النُّعمان إىل أُِضيف إنَّما املعرة لفظ أنَّ يف ياقوت رأي نرى
حظٍّ عىل الجاهلية عصورها من عرص يف كانت تنوخ أنَّ من األغاني صاحب روى بما
العراق من يجاورها وما العرب، جزيرة أطراف يف واالضطراب والهول الفزع من عظيٍم
قد األعىل، جدها هو الذي قضاعة شعب من أو منها طائفًة وأنَّ والشام، والجزيرة
هذا عديٍّ بن النعمان يكون أن املعقول فمن ًة. خاصَّ وفلسطني الشام بالد إىل هاجرت
العالء. أبي أيام إىل فيه، أجيالها وبقيت املنزل، هذا نزلت تنوخ من ُمهاجرٍة فرقٍة قائد
والهول الفزع هذا ألنَّ إثباٌت؛ وال نفٌي فيه للتَّاريخ وليس العقُل، ه يَُردُّ ال ممكٌن ذلك
بمعنى يكون أن بد ال املعرَّة فلفظ وإذن التاريخ، قبل وأحياءها قضاعة أصاب إنَّما
هذا يكون أن عىس فما إليه، ونميل نخاله ما وذلك بمعناها، كلمٍة عن محرًفا أو املنزلة
الليل. آخر به نزل باملكان: عرس من مكاٍن اسم املعرس لفظ أنَّه إلينا يُخيَّل اللفظ؟!

القائل: قول ومنه

ال��م��س��اك��ي��ُن ت��ل��ق��ى ال��ن��وى ك��ل ول��ي��س م��ع��رس��ه��م ع��ال��ي وال��ن��وى ف��أص��ب��ح��وا
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لغات من لغٌة وتلك السني، من التاء أُبِدلت ثم النعمان، معرس حينئٍذ االسم فأصل
الراجز: بقول واستشهد نوادره، يف األنصاري زيٍد أبو عليها نصَّ العرب،

ال��ن��اِت ش��رار ي��رب��وٍع ب��ن ع��م��رو ال��س��ع��الِت ب��ن��ي ال��ل��ُه ق��بَّ��َح ي��ا
أك��ي��اِت وال ب��أخ��ي��ار ل��ي��س��وا

التاء وضع من ترى ما إىل فذهب والثالث، الثاني البيت يف واألكياس النَّاس أراد
السني تحريف أنَّ يف شك فال العرب، عند معروًفا ليس اإلبدال هذا وهب السني، موضع
الجهات تلك يف ُمنْبَثِّني كانوا الذين واآلراميني النبط ألسنة عىل الجريان سهل التاء إىل
الجهة هذه نزلوا الذين العرب رأى الكلمة، هذه باستعمال العهُد بَُعد ا فلمَّ اإلسالم، ُقبيل
مع لتتفق امليم ففتحوا ألفوها، التي أوزانهم مع يجري ال الوزن هذا أنَّ الفتح عهد يف
فظن سليقتهم؛ إليه ألجأتهم وإنَّما إليه، قاصدين غري ذلك فعلوا األلفاظ، من يألفون ما

املشتقات. من غريها مجرى جرت قد الكلمة هذه أنَّ اللغويني من األئمة
فاضطرهم االفتعال؛ تاء فيها زادوا فإنَّهم يقي، وقى بمادة فعلوا ما هذا من وقريب
الحرف، هذا استعمال كثر ثم اتََّقى. فيقولوا: الكلمة فاء من التاء يبدلوا أن إىل ذلك
فقالوا: الفاء، تائي ثالثيٍّا لها وأنَّ الكلمة، أصول من التاء أنَّ ظنوا حتى به العهد وبَُعد
الخطأ هذا ومثل الواو، كله ذلك يف األصل وإنَّما التقوى، منه اشتقوا ثم تًُقى، يتقي تقى
نهب تُِركت بل أصولها، تُكتَب ولم ن تُدوَّ لم التي البادية أهل لغات يف كثريًا يقع املصيب
وقى هو إنَّما الثالثي إذ كذلك؛ نفسه يف ألنَّه خطأ نسميه تريد. كما بها تعبث األلسنة
صحيح عربيٍّا أصبح قد تقى، وهو الحرف، هذا ألنَّ مصيٌب؛ إنه ونقول: بالتاء، ال بالواو

األولون. العرب استعمله منذ االستعمال
هذه يجد لم فإنَّه األدب، لفظ اشتقاق يف نالينو األستاذ حه رجَّ ما النحو هذا ومن
اشتقاق مصدر العرب عند لها يجد ولم السامية، اللغات من العربية اللغة غري يف املادة
املعنيني بني والفرق الطعام. إىل دعاهم إذا أدبًا؛ يأدبهم القوم أدب قالوا: فقد معقول،

العادة. بمعنى الدأب لفظ من جاء إنَّما األدب لفظ أنَّ األستاذ فظنَّ واضٌح،
آداٌب. فقالوا: الفاء، عىل العني قدموا ثُمَّ أدآٌب. فقالوا: الدأب، جمعوا أنَّهم ذلك
فيه ا عمَّ غفلوا الجمع، هذا استعمال كثر ا فلمَّ وبٍرئ، رئٍم جمع وآباٍر آراٍم يف فعلوا كما
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األدب،13 وهو نسقه عىل مفرًدا له وأنَّ أصيلٌّ، هذا ترتيبه أنَّ وظنوا امَلَكاني، الَقْلب من
من يشءٌ يكون أن يبعد فليس األوزان، من غريه ترصيف فوه ورصَّ منه، اشتقوا ثم
والريِب الشكِّ يف أوقع الذي الشكل هذا إىل املعرة لفظ أخرج قد اللساني العبث هذا
أيستقيم ندري فما النعمان، معرَّة يف لنا استقام التأول هذا أنَّ عىل واملحدثني، القدماءَ
نعرف ال ألنَّا يستقيم. ال أم حلب أعمال من أخرى قريٌة وهي — مرصين معرة يف لنا
سلمون أما العالء، أبي عن لبعده عنه؛ البحث نتكلف ولم مرصين، للفظ املحقق املعنى
فلما قال: حمص، إىل اإلسالم قبل تضاف كانت املعرة أنَّ زعم فقد الفرنيس املسترشق
القول هذا ق لفَّ قد سلمون أنَّ نعتقد ونحن بشري، بن النعمان إىل أُِضيفت الفتح، كان
يف حمص تتبع كانت إنَّها يقول املؤرخني بعَض رأى حني وذلك عليه،14 دليل ال تلفيًقا
النعمان أنَّ عرف ملَّا ثُمَّ حمص، إىل يُضاف كان لفظها أنَّ فظنَّ السياسية، عصورها أحد
إىل ذلك يسند لم أنَّه وعجيب للفتح، إليه أُضيفت أنَّها ظنَّ النبي، أصحاب من بشرٍي بن

معروف. مصدر

ووصفها موقعها

بما متأثرين ألمرها، مستقصني بها، عاملني عنها لنكتب القرية؛ هذه زرنا أنَّنا لو وددنا
رنان الفيلسوف زار كما فيها، وفلسفته علمه وإزهار العالء، أبي ذكرى من إلينا توحي
التي الظروف أنَّ إال والتأليف، الوصف فأحسن حياته، يكتب أن أراد حني املسيح مولد
إىل نشري أن فحسبنا لنا، تيرس ولم تواتنا، لم فلسطني زيارة عىل وأعانته رنان، واتت

سلمون. الفرنيس املسترشق عن نقًال موقعها
الحقِّ من كان حلب، نحو الشمال إىل موجًها حماة، مدينة السائح غادر إذا قال:
نهر فيه يجيش الذي املحصور، الوادي لذلك األيرس الشاطئ عىل ركوبه يزجي أن عليه
لهذا القديمة القيرصية وهي شيزر، مدينة إىل وصل إذا حتى القديم، التأثري ذلك العاص
فإذا قديًما، املدينة هذه أمراء منقٍذ بنو أقامه قديٍم، جٍرس عىل يَْعُربه أن استطاع النهر،

املتبعة العادة معنى من األدب لفظ فيه يستعملون فيما األدب لفظ استعملوا قد العرب أن هذا يؤيِّد 13
املوروثة. والسنة

ص١٣. للميمني إليه وما العالء أبا انظر مرص، طبع ص١٣٨ البالذري التلفيق هذا إىل سبق 14
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أفامية، مدينة إىل وانتهى فيه، املنبثة املستنقعات وجاز النهر، من اآلخر الجانب إىل صار
جهة إىل أمياٍل عرشة بعد عىل له تظهر فهناك األربعني، جبل يبلغ حتى الربية يف اندفع
معرَّة وهي الفسيح، السهل هذا منخفض يف القائمة القديمة الجميلة املدينة تلك اليمني،

النعمان.
مدينًة كانت أنَّها عىل القرية هذه حول السهل يف املنترشة األطالل تدل ولقد قال:
ثماني عىل قائمٌة ضخمٌة قبٌة تُِظلُّه الذي مسجدها يشهد وبذلك القديم، عرصها يف كبريًة

أساطني.
اآلبار، من يستقون أهلها أنَّ خالصته: قصريًا وصًفا القرية هذه ياقوت وصف ولقد
فيها أن أهلها يزعم مقربة ُسوِرها خارج وأنَّ الكثري، والزيتون الجيِّد، التنَي بها وأنَّ

إرسائيل. بني من النبيَّ يوشَع
وصفه كان ولنئ رسائله، إحدى يف جدبها وذكر بها، تطريَّ فقد العالء أبو ا فأمَّ
الجغرافيني من فإنَّ املياه، مجاري عن وبُعِدها الجغرايف، ملوقعها موافًقا معقوًال إياها
ابن الرحالُة وصفها وكذلك حوقل، ابن وهو الخري، وكثرة بالخصب َوَصَفها من َقبَْلُه
والذهبي القفطي ذكر ولقد والغنى. الثروة لها فأثبت بعيٍد، بأمٍد العالء أبي بعد بطوطة،
من عليه الوافدين لكثرة بذلك؛ يضيق كان وأنَّه العالء، أبي أيام بُخالء كانوا أهلها أنَّ
إنَّ وقال: الوصف، هذا مرجليوث فاستبعد عليهم، النفقة من يملك كان ما وقلَّة الطالب،
أن يُنتَظر ال تماٍم أبو بذلك إليهم كتب حني للبحرتي قليٍل غري عطاءً أهلُه يخصص بلًدا

بُخالء. يكونوا
وتتبدل الحال تتحول فقد البحرتي، أيام كرماء أجواًدا املعرَّة أهل كان لنئ ولعمري
أهل عىل اختلفت التي املصائب أنَّ عىل قرنني. نحو العالء وأبي البحرتي وبني األمور،
يليها وما حلب عىل والروم واملرداسية والعبيدية الحمدانية اختالف من كان ملا املعرَّة؛

شحيًحا. كزٍّا السخيَّ وتجعل بخيًال، الكريم تَُردَّ أن َحِريٌَّة العالء، أبي أيام
وثالثني15 ثمان سنة النعمان بمعرة خرسو نارصي الفاريس الرحالة مرَّ ولقد

قال: فيها، العالء أبي لرأي املناقضة شديد وصًفا فوصفها وأربعمائٍة،

لألستاذ ذلك يف والفضل ترى، كما فأصلحناها وعرشين ثمان كانت املاضيتني الطبعتني يف 15

ص٥١. إليه وما العالء أبي كتاب انظر امليمني، العزيز عبد
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فإذا النعمان، معرة إىل وأربعمائٍة وعرشين ثماٍن سنة من رجب شهر يف ووصلنا
حروٌف فيها نُِقشت قد الحجر، من أسطوانٌة بابها وعىل الصخر، من بسوٍر مسورٌة مدينٌة
لو حتى املدينة، عن العقارَب يذود طلسٌم إنها ِقيَل: عنها سألت فلما بالعربية، ليست

فيها. البقاء تستطع ولم منها لهربت بعيد؛ مكاٍن من عقربًا إليها جلبت أنَّك
ذََكره َمْن ومؤرخيهم العرب جغرافيي من نَر لم فإنا الطلسم، هذا أمر وعجيٌب
األبصار بمسالك املشهور الكبري كتابه يف العمري هللا فضل ابن قال وإنما النعمان، بمعرة
لو وأنَّك العقارب، تذود أنَّها املدينة أهل يزعم قبًة حمص بمدينة إنَّ األمصار: ممالك يف
البلدان من حمص غري يف بيٍت إىل نقلتها ثم جفت حتى الطني من قطعًة عليها وضعت
بحمص. األرض طبيعة هذا مصدر أنَّ وعندي قال: إليه، دبَّت وال العقارب دخلته ملا

يف ربوٍة عىل يقوم مسجدها وإنَّ عامرة، املدينة أسواق إنَّ خرسو: نارصي قال
وال قال: درجًة، عرشة ثالث ذا ُسلًَّما صعدت إليه تصل أن أحببت حيث ومن وسطها،
والزيتون، التني وبساتني الكرم حولها أن عىل الكثري القمح إال الحصاد من أرضها تُِغلُّ

واآلبار. السماء ماء عىل وتحيا والفستق، اللوز وأشجار
املعرَّة يقول: رأفت بك إسماعيل الجليل أستاذنا فيه إلينا كتب فقد اآلن، وصفها أما
وثمانني أربعٍة نحو حلب وبني بينها حلب، والية أعمال من مدينٌة النعمان، معرَّة أو
يف وهي الشمال، إىل كيلومرتًا ستني نحو حماة عن وتبعد والغرب، الجنوب إىل كيلومرتًا
سكانها عدد ويُقدِّرون مٍرت، وثالثمائة وستني خمسٍة بنحو البحر سطح عن يرتفع مكاٍن
خاٌن أيًضا مبانيها ومن شهرٌة. لبعضها وجوامع مساجد عدة وبها آالٍف، ستة بنحو
خصبة وضواحيها النعمان، بقلعة تُعَرف الصليبيني عهد من متخربٌة وقلعٌة البناء، جميل
جاريٌة. مياٌه بها ليس ولكن والفستق، التني أشجارها ومن الزراعة، حسنة األرايض،
ودمروها، وافتتحوها للمسيح، وألف وتسعني تسع سنة املعرَّة عىل الصليبيون أغار وقد
باسم الرومان زمان يف وُعِرفت معر، أو فقط باملعرة الصليبية الحوادث كتب يف ى وتُسمَّ

«خاليس».
مقنع، فيه ما العالء أبي عرص يف واملعرة لحلب السياسية الحياة من بيَّنَّا ولقد

العالء. أبي ترجمة يف الثانية املقالة إىل ولننتقل املوضوع، هذا فلندع
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العالء أبي حياة

قبيلته

أطراٍف ذات متشعبٌة قبيلٌة وقضاعة قضاعة، إىل سرتى كما العالء أبي نسب ينتهي
العرب باختالف العهد بَُعد وقد واإلسالم، الجاهلية يف كبريٌ شأٌن لها كان وغصوٍن،
بن يعرب إىل بها يرتقي وبعضهم عدنان، بن بمعدِّ يصلها فبعضهم نسبها، يف أنفسهم
من املكان لقرب إيثاًرا بعدنان يتصل أن يف اجتهد قد شعرائها بعض إنَّ بل قحطان،

جميل: فقال والخالفة، النبوة بيت قريٍش

األش��د وال��رك��ن ال��ح��ص��داء ال��ذروة ف��ي م��ع��د م��ن ال��س��ن��ام ف��ي ج��م��ي��ٌل أن��ا

معدٍّ يف ُقضاعة بيت أنَّ يََرْون األنساب اظ ُحفَّ من واملحققني العرب جمهور ولكنَّ
ال يمانيٌة فقضاعة لقحطان؛ هي إنَّما الحقيقية صلتها وأنَّ العنكبوت، بيت من أوهن
طائفٍة تكوين يف التَّاريخ قبل اشرتك الحوادث، من غريه مع القديم الخالف هذا عدنانيٌة.
البحرين، إىل إسماعيل بني موطن تهامة من وهجرتها قضاعة رحلة عن األساطري من
من وهنًا بأقل ليس تهامة إىل قضاعة انتساب أنَّ وظننا الشام، وبالد الحرية إىل ومنها
تهامة تزعم أن إىل ألجأها إسماعيل ببني االتصال عىل حرصها فإنَّ عدنان؛ إىل انتسابها
الذي هو العرم سيل وأنَّ اليمن، بالد هي إنَّما أوطانها أول أنَّ واألشبه أوطانها، أول
يف التحقيق أنَّ عىل قحطان، بني من كغريها سبأ أيدي ففرقها البالد تلك عن أزعجها
ولنئ التاريخ، سبقت قدمنا كما الحوادث هذه ألنَّ إليه؛ سبيل ال أمٌر املوضوع هذا مثل
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وال عظيم، الخلط من حظَّه فإنَّ النافعة، الحقائق من كثرٍي عىل يشتمل النسب علم كان
العربي، النسب عىل نقرصه ال يشءٌ ذلك القديم، الزمان يف ق وتََعمَّ به العهد بَُعد إذا سيما
من خصلٌة واألجداد، اآلباء بحفظ العناية فإنَّ األنساب، من غريه عىل ظله نمد وإنَّما
وتضعف واألمية، الجهل يف أغرقوا كلَّما تشتد القديم،1 التَّاريخ وأمم البادية، أهل خصال
وراء من الجهل ظلمة يف تُقرَّر التي بالقضايا وخليٌق والعلم. الحضارة يف تقدموا كلما
وتزيد، تنقص التي األساطري من تَُعدَّ أن عليها، التَّاريخ يظهر أن قبل ن وتُدوَّ حجاب،

فيه. شكَّ ال الذي الثابت الحقِّ من ال واإلقليم، بالزمان وتتأثر
إىل والجراكسة واألكراد الرببر قبائل من طائفٍة أنساب نفهم القاعدة هذه عىل
ولكن الهاشمية، أنساب سيما وال اإلسالم، يف األنساب بعض ت صحَّ ربما نعم؛ العرب.
عىل هاشٍم بني ديوان يف وا اندسَّ الذين الكثريين األدعياء أولئك عن نغفل أن ينبغي ال
ووصل العرب، أنساب حفظ الذي الفذِّ الرجل حياة يف نظرَت أنَّك ولو العصور، اختالف
اخترصها التي الجمهرة صاحب الكلبي ابن وهو العباس، بني أيام باملحدثني أسبابها
من يروي كان فيما وأمانته، صدقه يتهم الرواة أكثر لرأيت حزٍم، ابن وأخذها ياقوت،
وذلك وبينه، نواٍس أبي بني كانت التي امُلداعبة تلك قرءوا النَّاس من كثريًا ولعلَّ األخبار،

نواس: أبو يقول حيث

ص��دي��ق��ي؟! وأن��ت دون��ي م��غ��ل��ق��ة م��ذح��ج أن��س��اب ب��ال م��ا م��ن��ذٍر أب��ا
ط��ري��ق��ي ع��ل��يَّ ي��س��دد ال ت��اَب وإن وم��دح��ت��ي ث��ن��ائ��ي ي��أت��ك تَ��ْع��ُزن��ي ف��إن

فيما املحدثني شكِّ مقدار يرى الثاني القرن أوائل يف عراء، الشُّ ُمداعبات يف والنَّاظر
بشاٍر: قول تقرأ أْن وحسبك النسب، علم إليه انتهى

ق��واري��ر م��ن ع��رب��يٌّ ف��إنَّ��ه ت��ن��س��ب��ه ح��ي��ن ع��م��رو ب��ن��س��ب��ة ارف��ق
ال��ن��ور م��ظ��ل��م ع��رب��يٍّ��ا ب��دا ح��ت��ى ي��ردده ح��داٍد ك��ي��ر ف��ي زال م��ا

تسلم لم ثم اإلمرباطورية، أيام إىل ذلك وبقي أنسابهم، عىل محافظة العرب من أشد الرومان كان 1

واملحدثني. القدماء املؤرخني نقد من األنساب هذه
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اآلخر: قول وكذلك

ال��ع��رِب ف��ي ص��ار ع��ديٍّ ب��ن ال��ه��ي��ث��م ال��ع��ج��ِب أع��ج��ب ه��ذا ل��ل��ه ال��ح��م��د

إىل نسبهم واتهام العبيديني ويف القبائل، يف بنسبه وتنقله الحطيئة، أمر يف والقول
واملؤرخني. األدباء بني مشهور شائع هاشٍم بني

عمران بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن أسد بن هللا تيم قضاعة: بطون من
يف ُعِرفوا القضاعيني األحالف من طائفٍة مجتمع هذا هللا وتيم قضاعة، بن إلحاف بن
زعم فيما االسم هذا جاءهم وإنَّما تنوخ، باسم العالء أبي بعد ما إىل واإلسالم الجاهلية
بني وبني بينهم كانت لحرٍب البحرين إىل تهامة عن َجَلْوا حني أنَّهم من األساطري رواة
فليس كاهنٍة، كل يلزم لقٌب الزرقاء لفظ وكأن زهرٍي، بنت الزرقاء كاهنتهم سألوا نزاٍر،
وألباٌن وتمٌر وإهان سف قالت: زرقاء؟! يا تقولني ما فقالوا: اليمامة، زرقاء يجهل َمْن
إىل فروخ واتفقت مولوٌد، ولد ما وتنوخ مقام قالت: ترين؟ فما قالوا: الهوان. من خريٌ
عىل يقع فنعب، ونعق فألهب فطار ذهٍب؛ خلخاال عليه أنزع أصمع أبقع غراٌب يجيء أن
الرواة: قال الحرية. الحرية ثم وتريٍة، عىل فسريوا والطريق، الدور بني السحوق النخلة
إىل فارتحلوا الزرقاء، وصفته كما الغراب هذا أقبل يوم ذات مجلسهم يف القوم فبينا
نسيتها رصوٌف وأصابتهم عواٍد، عليهم َعَدت ثم داًرا، واتخذوها املنازل، بها فبنوا الحرية،
لهم وكانت الشام، يف منهم طائفٌة واستقرَّت حيُّهم فتفرَّق التاريخ، وجهلها األساطري
وضعنا الذي الخالد الرجل هذا منهم وكان األوىل، املقالة يف وصفناها التي القرية تلك

الكتاب. هذا لحياته
مصدر أيًضا وهي التاريخ، قبل ما تحقيق يهمهم للذين عناء مصدر األساطري هذه
لم حيث من القاموس صاحب عليه فشنع ، الجوهريَّ ه رشُّ أصاب اللغويني بني خالٍف
بُدئ مضارٌع إذن فهو ناخ، من اشتُقَّ إنَّما تنوخ إنَّ الجوهري: قال يقدر. ولم يحتسب
القاموس صاحب ولكنَّ الخنساء. اسم تمارض يف كما االسمية عليه غلبت ثم بالتاء،
صاحب ذلك عىل ووافقه به. أقام باملكان: تنخ من هو إنما وقال: خطأً، وعدَّه ذلك أبى

اللسان.
غلط ينصعىل أن له ويبيح القاموس، صاحب رأي ح يُرجِّ وجًها نعرف فما نحن أما
الجوهري فذهب االشتقاق، مجهول مبهًما األساطري به جاءت لفٌظ هو إنَّما الجوهري،
الصحة جائز املذهبني وكال آخر، مذهبًا اللغويني من غريه وذهب مذهبًا، تأويله يف
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بإزاء كِّ الشَّ موقف هو إنَّما اللفظ، هذا مثل بإزاء الباحث يقفه موقف وأجمل والبطالن،
الصحيح. التَّاريخ يوضحه لم يشء

العهد قدم وأحاطه الخيال، مه جسَّ الحق، من ظالٍّ األساطري لهذه أنَّ يف شكَّ ال
سبيل ال يشء األوهام هذه من الصحيح الظل هذا استخالص ولكن األوهام، من بطائفٍة
العالء، أبي ِة أُْرسَ عن البحث من اليقني موضع إىل ولننتقل الشك، مواضع فلنَدَْع إليه،
خطر؛ ذات قضيًة نقرر أن من األوهام هذه ندَع أن قبل لنا بدَّ ال ولكن األدنني، ورهطه

قليٍل. غري أثًرا النَّاس حياة يف تُؤثِّر ألنَّها
الشعوب، من َشْعٌب أو األَُرس، من أرسٌة تتوارثها التي الكثرية، والخياالت األوهام هذه
الشأن ونباهة واملجد العز تُمثِّل كانت فإذا األثر، من شيئًا الناشئة األجيال نفس يف ترتك
والصيد، الشمم ومن والحمية، اإلباء من ظالٍّ الناشئة األجيال نفس يف تركت القدر، ورفعة
ظالٍّ األجيال هذه نفس يف تركت والضعف، والخمول واملسكنة الذلة تُمثِّل كانت وإذا
تكوين يف قليل غري يعمل القديم الرتاث يرتكه الذي الظل هذا والخشوع، الخنوع من
فلنالحظ الزمان، عنها يتكشف التي املؤثرات من غريه مع مشرتًكا النابهني األشخاص

العالء. أبي حياة يف جليٍّا سيظهر أثرها فإنَّ القضية، هذه

أرسته

فإنَّه الحكيم؛ هذا أنجبت التي األرسة تاريخ من نعرف فيما لياقوت الفضل كل الفضل
وهذا األدباء، بمعجم املعروف كتابه يف قليلة غري طائفًة النابهني أفرادها من لنا عدَّ قد
يف لها أرسة كانت قد أنَّها عىل يدل العالء أبي ألرسة ياقوت به جاء الذي الواضح البيان
وُعِرف وحمص، املعرَّة قضاء ويل داود بن سليمان جدَّه فإنَّ وتليٌد؛ طارٌف العلمي املجد
بن محمد بكر أبو ابنُه بعده فويل ومائتني، تسعني سنة ومات النَّْفس، وَكَرم بالفضل

منها: بأبيات الصنوبري فمدحه باملدح، الشعراء قصده وقد العالء، أبي عم سليمان

ت��ن��وخ��ا ُس��ْدَت ل��ق��د ن س��ل��ي��م��ا اب��ن ي��ا ب��أب��ي
وش��ي��وخ��ا ل��ع��م��ري نً��ا ش��ب��ا ال��س��ادة وه��م

سنة فمات العالء، أبي والد سليمان بن هللا عبد أخوه بعده القضاء ويل مات فلما
هللا، عبد بن محمد املجد أبو العالء أبي غري الولد من وله وثالثمائٍة، وسبعني سبع
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تولوا طائفٌة هللا عبد عقب من كان ثُمَّ شاِعَرين، وكانا هللا عبد بن الواحد عبد الهيثم وأبو
قرضوا قد العالء أبي أرسة وأكثر بذكرهم. نطيل أن نشأ ولم ياقوت، ذكرهم القضاء،
ما الشعر من ياقوت لهم روى شعراء، وأخواه أبوه كان فقد قرضه، فأجادوا الشعر
بقي الذين أبنائهم من بعدهم جاء من وكذلك موفوًرا، حظٍّا اإلجادة من لهم أنَّ عىل يدل
ما طريف أنَّ الواضح ومن السادس، القرن أواخر إىل عليهم موفوًرا املؤثل مجدهم لهم
أخالًقا أبنائها من النابغة الذكي نفس يف قوَّى تليدها إىل انضم إذا املجد من األرسة لهذه

العالء. أبي يف ستظهر

ألمه أرسته

ولم سبيكة، بآل العالء أبي رسائل يف تُعَرف بحلب أرسٍة إىل سليمان بن هللا عبد أصهر
ونثره العالء أبي شعر ولكنَّ يشء، عىل أمرها من التَّاريخ يدلنا وال ياقوت لها يعرض

خصال: ثالث األرسة هذه من لنا يمثالن
الزند سقط من قصيدٍة ويف رسائله يف يظهر وذلك اآلفاق، وَجْوب الرحلة كثرة األوىل:

ومطلعها: املغرب، إىل سفره من عاد وقد أخواله، أحد إىل بها بعث

ال��ب��ع��ادا أَِط��ل أو ال��ق��رَب ف��أدِن تُ��ف��ادى وال ال��ن��ف��وُس تُ��ف��دِّي��ك

ومنها:

م��رادا أب��ع��دن��ا ال��ل��ه أع��ان ق��ال��ت ال��ل��ي��ل ش��ه��ب س��ارت��ك إذا

ومنها:

وال��ن��ج��ادا ال��غ��وائ��ر ي��ج��وب��ون ط��ي��ٍر ف��وق س��ب��ي��ك��ة ب��ن��ي ك��أن
وس��ادا؟! ب��ل��ٍد ف��ي تَ��َض��ع��ون ف��م��ا اق��ت��دي��تُ��ْم ال��م��ل��ِك أب��اإلس��ك��ن��دِر

شعره. عىل الكالم عند القصيدة لهذه وسنعرض
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أبي رثاء ذلك ويمثِّل الرحم، صلة عىل وحرصها باملال، وسخاؤها النفس كرم الثانية:
إىل سفره إنَّ بل إياه، معونته عىل الرسائل يف مرٍة غري لخاله وشكره ألمه، العالء

هذا. خاله نوافل من إال يكن لم منها، ورجوعه بها ومقامه بغداد،
العالء أبي بني اتصلت التي املكاتبة تلك ذلك ويمثل فيه، والنبوغ العلم حب الثالثة:
رشح الذي السريايف كتاب شأن يف ببغداد2 كان حني طاهر أبي خاله وبني باملعرَّة
أنَّه عىل يدالن وأسلوبها أخواله إىل كتبها التي الرسائل لفظ وكذلك سيبويه، كتاَب به

العلم. وإتقان ق التفوُّ لهم يرى
لنا بد وال واليسار. الثروة وهي األرسة، هذه حال مجموع من تظهر أخرى وخصلٌة
كلها تخلو الزند، بسقط املعروف وديوانه ولزمياته، العالء، أبي رسائل أنَّ نالحظ أن من
ديوانه من ألمه أرسته تستغرق بينما والده، رثاء من كان ما إال ألبيه، أرسته ذكر من
وأنَّ عليه، متظاهرًة كانت وأخواله أمه أيادي أنَّ يف شكَّ فال يسري، غري مقداًرا ورسائله

جفاءٍ. أو لفقر عنه؛ منقطعًة كانت ألبيه أرسته معونة

مولده

وثالثمائة وستني ثالٍث سنة األول ربيع شهر من والعرشين الثامن الجمعة يوم يف
معرَّة يف ُولَِد بقليل، الشمس مغيب قبل للمسيح وتسعمائة وسبعني ثالث وسنة للهجرة،
األيام له أضمرت ما يعرف وال به، يشعر وال يحسه، ال الوجود استقبل طفٌل النعمان

ِذْكٍر. خمول أو قدر، رفعة ومن شقاءٍ، أو سعادٍة ومن ، رشٍّ أو خري من
أنَّهم نحسب وما األقربون، أهله إال الحياة هذه إىل مقدَمه أحس فما الوجود استقبل
النَّاس. أوساط من لرجل ُولِد طفل بقدوم يحتفلون مما أكثر عليهم بقدومه احتفلوا

مزاجه لتجهل وإنَّها الدنيا، هذه وتلقته الجهل، كل يجهله وهو الوجود استقبل
بها الكلفني عىل ونعي عنها، ورغبٍة لها ذٍم من أمره إليه سيئول وما نفسه، وتركيب
وال بد، لقائها من له ليس واآلالم اللذات من ألوانًا له تُِعدُّ ذلك مع ولكنها إليها، الجشعني
مكرًها له جاهًال صاحبه يلقى والحياة الحي من الصاحبني كال مندوحٌة. ابتالئها عن

ص٣٦. للميمني إليه وما العالء أبا انظر 2
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تلك الجننُي أحسَّ لو إليه، َماَل وال رضيه، ملا اللقاء هذا يف ُخريِّ أحدهما أنَّ ولو لقائه، عىل
الحياُة أحست ولو أمه، رحم يف يختنَق أن آلثر للقائه، ب تتأهَّ التي واألهواَل الرصوَف
إىل رشٍه ومن بها، تربٍم أو آالمها، عىل صرب من الجنني هذا بها سيلقاها التي الخالل تلك

عنه. تنرصف لو لودَّت فيها، ُزْهٍد أو لذاتها،
عاًما. أربعون مولده عىل مرَّ أن بعد الطفل هذا يتحدث كان كذلك

وعهًدا هي، كما يحتملها بأن له نداءً إال إياها استقباله كان وما الحياة، استقبَل لقد
أنَّه عىل تاريُخه فسيدلُّنا فعل، وكذلك مفرٍّا، منها يطلب أن غري من يتقضاها أن عليه
الذي العهد بهذا وأوىف بطر، غري لذاتها من الحق وبال ضجٍر، غري الحياة آالم احتمل
مجربًا، فيها وأقام مجربًا، منها وخرج ُمجَربًا، الحياة دخل الوفاء، فأحسن عليه أُكِره

اآلن. منذ ُمبيِّنوها نحن التي اآلثار هذه مصدر كانت الجربية الحياة هذه ولكن

وكنيته ولقبه اسمه

أحمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هللا عبد بن أحمد العالء أبو هو الطفل هذا
بن أنور بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن زياد بن املطهر بن داود بن سليمان بن
املحبسني رهن الجمال، بساطع املعروف وهو ، عديٍّ بن النعمان بن أرقم بن أسحم
ما عىل االعتماد صحَّ إْن قحطان، إىل ثم قضاعة، إىل ثم هللا، تيم إىل األعىل نسبه ينتهي

النَّسابون. به تحدَّث
من أنَّ فرأى أخالَقه، وعرف نَْفَسه بال حني كرهه ولكنه االسم، بهذا أبواه اه سمَّ

الذم. من يُشتَق أن ينبغي وإنَّما الحمد، من اسمه اشتقاَق الكذب
أن العرص ذلك يف اآلباء عادة من كان فقد ح، نُرجِّ فيما الكنية بهذه كنياه وكذلك
امتألت ما إىل اإلشارة إال يُكلفنا ال ذلك عىل واالستدالل تسميتهم، وقت أبناءهم يكنوا
شائعٌة ذلك يف عباد بن الصاحب وأخبار والتكنية، التسمية نوادر من األدب كتب به
إىل يُضاف أن الظُّْلم من أنَّ ورأى أيًضا، الكنية هذه كره العالء أبا ولكن متظاهرٌة،

والهبوط: السقوط إىل يُضاف أن العدل وإنَّما والعلو، التصعيد

ال��ن��زوِل أب��ا ال��ص��ح��ي��ح ول��ك��نَّ َم��يْ��ٌن وذاك ال��ع��الء أب��ا ُدِع��ي��ُت

املحبسني». «رهن فهو: به، يُدعى أن يحب وكان لنفسه، اختاره الذي اللفظ ا فأمَّ
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أراد وإنَّما النَّاس، واعتزاله بغداد من رجوعه بعد االسم بهذا نفسه ى سمَّ قد
األشياء مشاهدة من َمنََعُه الذي برصه وذهاب فيه، احتجب الذي منزله باملحبسني
واآلخر: منزله، أحدهما: ثالثة؛ سجونًا اللزوميات يف لنفسه ذََكَر قد أنَّه عىل املبرصة،
حيث وذلك الحياة. أيام نَْفُسُه فيه احتبست الذي املادي جسمه والثالث: برصه، ذهاب

يقول:

ال��ن��ب��ي��ِث ال��خ��ب��ر ع��ن ت��س��أل ف��ال س��ج��ون��ي م��ن ال��ث��الث��ة ف��ي أران��ي
ال��خ��ب��ي��ِث ال��ج��س��م ف��ي ال��ن��ف��س وك��ون ب��ي��ت��ي ول��زوم ن��اِظ��ِري ل��ف��ق��دي

ذلك وعلة املحبسني، رهن إال نفسه يُسمِّ فلم الثالث، السجن عن أعرض قد أنَّه غري
أنَّ الثاني:3 الناس، عامة وبني بينه مشرتٌك السجن هذا أنَّ أحدهما: أمران؛ نعتقد فيما
جوهٌر النفس أنَّ فيزعم أفالطون، رأي مرًة يرى كان بل ثابتًا، يكن لم النفس يف مذهبه
املاديني، رأَي أخرى تارًة ويرى ويُمتَحن، ليُبتىل الجسم هذا إىل أُهِبط قد مستقلٌّ مجرٌد
نفسه ي يُسمِّ أن فآثر املوت، بها يميض الجسم يف منبثًة حرارًة إال النفس ليست أن فيزعم
له صح وربما اتصاًال، به وأكثر اختصاًصا، به أشد ثبوته مع يكون فيه، شك ال بيشء
البيت فلزم سريته، سار من قبله وال عرصه يف املسلمني بني نعرف ال فإنَّا العزلة؛ يف ذلك
به، يختص ولم عليه يقرص فلم العمى ا فأمَّ الناس. اعتزال عىل وحرص الوحدة، وآثر
والخامل، الناِبَه منهم تُصيب واألقطار، األعصار جميع يف النَّاس بني شائعٌة آفٌة هو وإنَّما
له ليس خطًرا برصه لذهاب يرى كان العالء أبا ولكن والفيلسوَف، الغبيَّ منهم وتُصيب
النَّاس. من غريه إىل بالقياس نفسه يف رأيه إال ٌ منشأ لذلك وليس آخر، لرجل عرض إذا

برصه ذهاب

بأوَّل األياُم َرَمتُْه العالء، أبي حياة من الرابعة السنة وهي وثالثمائة، وستني سبع سنة يف
األحداث. وِعظام املصائب ِكبار من له خبأت ما

جملًة، عينيه بيُرسى ذهب حتى عليه ويلحُّ ويعنيه يضنيه زال فما بالجدري، رمته
اإلبصار. قوة من فيها بقي ما فقد حتى قليٌل إال يكن لم ثم بالبياض، يُمناهما وغىش

الخامسة. املقالة يف هذا تحقيق 3
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حني يستطع فلم أَُشدَّها، ذاكرتُه تبلغ ولم يعقل، ال صبيٌّ وهو الداهمة هذه دهمته
يف أُْلِبس ألنَّه الحمرة؛ إال منها ذاكرته يف يبَق ولم األلوان، من رأى ما يتذكر أن شبَّ
نقشت التي األسباب من فيه وتأثريه عليه املرض اشتداد فكان معصفًرا، ثوبًا الجدري
املصيبة هذه أَثَُر سبقها. عما وأذهلته إياها، فأذكرته يزول، ال نقًشا نفسه يف املصيبة هذه
ألنَّه ذلك يعدوه؛ وال يفارقه ال حياته أطوار جميع يف صاحبه يلزم عظيٌم، الحزن من
يف لقيهم كلما بل ، رشٌّ أو خريٌ النَّاس من ناله وكلما حاجٌة، له عرضت كلما برصه يذكر
البالدة وتصيبه الشعور، يفقد أن إال ويخزه يؤمله الحزن يزال فما خاص، أو عامٍّ مجمع
آدابهم عىل املحافظة يف النَّاس مجاراة عىل والحرص الحياء فيه َقِوَي وكلَّما املطلقة.
أن املبرصين لقَي إذا ق يُوفَّ لن ألنَّه نفسه؛ يف الحزن هذا أثر اشتد العامة، وأوضاعهم
من حظهم كان وإن به، ويسخرون منه يهزءون قد ذكيٍّا، فطنًا كان مهما مثلهم يكون
من نصيبهم عظم مهما أنفسهم يف به االحتفال ويقلون يتغفلونه ولكنهم قليًال، األدب

األخالق. وحسن األدب،
لسماع عنده تسمر األدباء من طائفٌة فأخذت الغناء، تُحِسن قينٌة لبشاٍر كانت لقد
حتى يدري، ال وهو املداعبة، معها ويُكِثرون يغمزونها الغناء أثناء يف وأخذوا القينة، هذه

أولها: أبياتًا الشعراء بعض له قال

ال��ش��ع��راءِ ع��ل��ى وص��م��ًة ت��ك��ن ال ق��ي��ٍس ش��اع��ُر أن��ت ال��ل��ه ات��ِق

ذكائه يف وفاقهم وعلمه بأدبه بزهم وإن أعزل، املبرصين جالس إذا واملكفوف
عن وهو الرءوس، وهز األلحاظ، وغمز األيدي، بإشارات عليه يتندرون فقد وفطنته؛
فحجته مسموٌع، صوٌت أو ظاهرٌة حركٌة بذلك عليهم ت نمَّ فإن محجوٌب. غافٌل ذلك كل
يخفيه. وحزٌن يكتمه ألٌم إال ذلك من له وليس ناهضٌة، عليه وحجتهم منقطعٌة عليهم

عليه، نعمهم وكثرت إليهم حاجته كثرت رجاؤه، وانفسح ذكاؤه اشتدَّ إن هو ثم
العلم حب من نفسه شفاء عن عاجز وهو بمعونتهم، إال ُقوتِه تحصيل عن عاجز فهو
عليه. وتطولوا أعانوه إذا إال والتحرير الكتابة عن عاجز وهو بتفضلهم، إال واملطالعة
الحزن، يشوبه الشكر هو أثٌر الفطن العاجز نفس يف املتواترة واآلالء املتظاهرة وللمنن
استطالة. يشوبها ونافلة ، َمنٌّ يعقبها منٍَّة من عليه أخف والحرمان األىس، يمازجه والثناء

متكلًفا. عليه الصرب وال ميسوًرا، احتماله ليس وقٌع بعجزه اإلنسان ولشعور
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يُذْكي ما إال عليه، وعطفهم له، ورحمتهم به، النَّاس رأفة من املكفوف يلقى وليس
وال وشدتهم قسوتهم من يلقى ال هو ثم قلبه، يف الحزن ويُضاعف صدره، يف األلم
ومكان والضعف. العجز إىل وينبهه والضعة، الذل يشعره ما إال وازدرائهم استهانتهم
له وطاعتهم محدود، إياه فإجاللهم املبرص، مكان دون وبنيه زوجه نفس يف املكفوف

إليه. يتنبه ما عىل مقصورٌة
يضاعف إياها وجهله الناس، يُكِربها بلذة التمتع ُحِرم قد كله ذلك بعد هو ثم
استتبع قد الحرمان هذا فإنَّ الوصف أو الشعر، صناعة تعاطى فإن نفسه، يف خطرها
إال فيه، يتنافسون فيما والواصفني الشعراء مجاراة وبني بينه وحال خياله، َضْعَف
وجمال الربيع بهجة عن يتحدثون النَّاس يسمع هو ثم محتذيًا، أو مقلًدا يكون أن
والبحار الجارية، األنهار اكتساء وعن األشجار، والتفاف األزهار، اتساق وعن الربى،
الفاتنات الحسان أولئك وعن واألصيل، الصباح يف عسجدية أو فضية ثيابًا الطامية،
وجوههن من واْلتَأََمْت اللعس، شفاههن بني اللؤلؤية ثُغوُرهن وملعت ُخُدوُدهن، تَورَّدت
وعن وحركاتها، والنجوم وأفالكها، السماء وعن الليل، وفحمة النهار نرضة وشعورهن
وعن تنتثر، املطر وقطرات تتساقط، الَربَد حبات وعن الربق، فيه يخفق املركوم السحاب

وآخره. الليل أول الشفق وعن وبدًرا، هالًال القمر ضوء
كنهه، يفقه وال يعقله ال تشبيٍه من فيه أبدعوا وما كله، هذا عن أحاديثهم يسمع
النَّاس نفر إن قاعٌد كله هذا بعد هو ثم إليه، يسبقهم أو فيه يجاريهم أن عن فضًال
يعقد ولم أمًال، به ينط فلم حفاظه، من وقنط نرصه، من وطنُه يئس قد حرب، أو لقتاٍل
به أخلق فاليأس واملعنوية، املادية حياته يف تكلة يشء، كل يف النَّاس عىل َكلٌّ رجاءً، له
وشدة الصرب، فضيلة من نافلٌة له تكون أن إال الحياة من له خريٌ واملوت الرجاء، من

األيد.
املنكوبني، وازدراء النفوس، وانحطاط األخالق، فساد اآلالم هذه إىل أُضيف فإذا4
العيش، موارد ونضوب الفقر، اشتداد ثم العلم، وأهل الخاصة من حتى اآلفات وأصحاب

العالء. أبي حياة يف سرتاه ما اآلثار من املصيبة هذه أنتجت

املقالة. هذه يف بيَّنا كما املعلمني أحد من بغداد يف العالء أبا أصاب قد األذى هذا أن يُالحظ 4
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وتعليمه تربيته

فإن با، الصِّ أيام يف برصه عليه يقع كان ما نَِصَف أن إىل الضطررنا مبًرصا نؤرِّخ كنَّا لو
إثباته من فرغ ما والخلقية، العقلية حياته وترتيب الناشئ، تكوين يف األثر من لذلك
تربيته يف عيناه تبُل لم مكفوًفا نؤرخ ولكنَّا النفس، علم عن والباحثون الرتبية علماء
إىل ينقل كان الذي لسمعه ذلك يف الفضل كل الفضل وإنَّما البالء، من شيئًا وتأديبه

عليه. تدل وما املختلفة، األصوات نفسه
ولكن قليل، غري شيئًا املادة صور من النفس إىل تنقل والذوق والشم اللمس إنَّ نعم؛
األجسام، من يذوق أو يشم أو العالء أبو يلمس كان ا عمَّ بالبحث نُعنَى أن الغلو من
حركاته يستقصون من الرقباء من به يوكل لم التَّاريخ ألنَّ سبيل؛ من ذلك إىل فليس
نظن فما الحياء، خلق نفسه يف قوَّى قد العالء أبي برص ذهاب أنَّ عىل إلينا، فينقلونها
من أللواٍن يعرضه ذلك فإنَّ باللمس، املبرصة األشياء يتقرى أن عىل يحرص كان أنَّه

أترابه. ازدراء
فريسم األحيان، أكثر يف حياته يُحدِّد الرشق يف الطفل برص ذهاب أنَّ نرى زلنا ما
تكاد ال أنَّك ذلك آثار ومن العلم، وتحصيل الدرس طريق وهي يعدوها، ال طريًقا له
ذلك القرآن؛ بتالوة متكسٌب أو للعلم، دارٌس وهو إال طفًال برصه َفَقَد رجًال اآلن ترى
أو الصناعة، أو التجارة، طريق من العيش التماس وبني بينه حال قد برصه ذهاب ألنَّ
أيًضا محدود العلم من نصيبه أنَّ عىل اإلبصار، إىل تحتاج التي الحياة مذاهب من غريهما
كالطب، البرص؛ إىل تحتاج التي التجريبية العلوم تحصيل يف يجتهد أن يستطيع ال فهو
قد عرٌض هو فإنَّما ذلك من يشء عىل حصل فإن الرياضية، والعلوم والفلك، والترشيح،
واللسانية، العقلية، العلوم يدرس أن يستطيع إنَّما فيه، ينبغ أو يتقنه أن غري من به ألمَّ

الفنون. هذه من نحوهما أو للتاريخ، أو لألدب، راويًا يكون وأْن والدينية،
أبي لعهد العربية اللغة فيها غلبت التي والبالد والعراق الشام أهل عادة كانت وقد
ما ذلك من بلغوا إذا حتى والدين، اللسان علوم بدرس فيها الناشئون يبدأ أن العالء
أنَّ قدَّمنا وقد والفلسفية، العقلية العلوم من أحب ما درس إىل منهم شاء من سما أرادوا
يف اللغوي درسه العالء أبو بدأ لذلك وقضاءٍ؛ وشعر علم أرسة كانت قد العالء أبي أرسة
يعيِّنوا لم العالء أبي مؤرخي ألنَّ األسف؛ أشد ونأسف أبيه، عىل التَّاريخ يعيِّنها لم سنٍّ
اليسري من لكان ذلك فعلوا أنَّهم فلو واآلداب؛ واللغة النحو يف بدرسها بدأ التي الكتب لنا
يف تحدث أن عىس ما وندرس فنصفها، الكتب هذه نلتمس أن لنا النافع ومن علينا،
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أنَّها يف شك فال العالء ألبي األوىل الدِّراسة غموض من يكن ومهما التأثري. من ملكاته
ويزيد موروٌث، للعلم واستعداد ، ذكيٌّ وقلٌب َجيٌِّد، طبٌع يمدها نافعًة صالحًة كانت قد
بدأ قد أنَّه عىل مؤرخوه اتفق لذلك عليه؛ الحدب له املحب أبوه هو أستاذه أن نفعها
واآلداب اللغة ليسمع حلب؛ إىل ارتحل وكذلك سنة، عرشة إحدى يعُد وملَّا الشعر، يقرض
سعٍد. بن هللا عبد بن محمد وفيهم عنه، وأخذوا خالويه ابن شهدوا الذين علمائها من
عليه. املزيد وطلب عنده، ما استنفد إذا إال أبيه عىل الدرس يرتك أن املعقول من وليس
بمن تزدهي للمسلمني، الكربى الحوارض إحدى العرص ذلك يف حلب كانت ولقد
يف الدولة سيف إليها دعاهم الذين والنثر النظم وفحول واألدباء، العلماء كبار من فيها
الرشيد بعد والخلفاء امللوك من أحد بباب يجتمع لم أنَّه الرواة تحدث فقد الغر؛ أيامه

واألدباء. العلماء من الدولة سيف بباب اجتمع من مثل
عرص يف لها كان قد حلب أنَّ عىل تدل ولكنها اإلرساف، من الرواية هذه تربأ ليست
قد الدولة سيف بأنَّ ذلك عىل يُعرتَض أن ينبغي وليس سامية، أدبية منزلٌة امللك ذلك
بآجال تُقدَّر ال البالد من بلٍد يف األدبية الحياة فإنَّ العالء، أبي قبل وانقىضعرصه مات،
وقوانني أنظمٌة األدبية للحياة وإنَّما بذهابهم، تذهب بحيث ناَرها أذكوا الذين الرجال
بموته، تذهب لم ولكنها وقوَّاها، بحلب األدبية النهضة بدأ قد الدولة فسيف تقوم؛ عليها
أيام يف الخامس القرن أواخر إىل والقوة الضعف أطوار عليها تختلف بعده بقيت بل

مرداس. بن صالح بن الدولة شبل محموٍد بن نرص
جيد الفطنة، صادق القلب، ذكي ناشئًا صادفت إذا حلب يف األدبية الحياة فهذه
العالء. أبي نفس يف أثمرته كالذي الجني، لذيذ ناضًجا ثمًرا نفسه يف أثمرت الحفظ،

شكَّ وال مسعر،5 بن يحيى عن نَّة السُّ من شيئًا العالء أبو أخذ وقد املؤرخون: قال
أخرج كما محدثًا منه يخرج لم إذ متقنًا؛ وال جيًدا يكن لم نَّة للسُّ العالء أبي درس أنَّ يف

كاتبًا. وشاعًرا أديبًا لغويٍّا منه واألدب اللغة درس
الرجلني، وهذين أبيه غري العلم فنون من فن يف العالء ألبي أساتذًة التَّاريخ يعرف ال
ثالٍث سنة إىل املسلمني، حوارض من حارضًة وكانت أنطاكية، إىل سافر أنَّه يعرف ولكنَّه
اسرتدها حني وأربعمائٍة وسبعني سبع سنة إىل الروم ملكها ثم وثالثمائٍة، وخمسني

ص٥١. للميمني إليه وما العالء أبو 5
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غري عدد عىل الكتب نفائس من تشتمل عربيٌة مكتبٌة بها وكانت قالوا: السلجوقيون.
يحفظ. أن هللا شاء ما العالء أبو منها فحفظ قليل،

منقذ بن أسامة عن تُؤثَر روايًة ولكن الرحلة، هذه لنا ت يُوقِّ ال التَّاريخ إنَّ نعم؛
فبهره فامتحنه مكتبتها، عىل يرتدد البرص ذاهب مجدوًرا صبيٍّا بأنطاكية لقي أنَّه تنا خربَّ
سليمان بن هللا عبد بن أحمد العالء أبو هو فقيل: عنه، سأل ثم واستظهاره، حفظه
قد أسامة اسم يكون أن وإما منتحلًة، تكون أن ا إمَّ الرواية هذه أنَّ يف شكَّ وال املعري.
وثمانني ثماٍن سنة ُولِد أسامة فإنَّ منقٍذ؛ أبناء من آبائه أحد اسم موقع خطأ فيها وقع

سنة. أربعني بنحو العالء أبي موت بعد أي وأربعمائٍة؛
ياقوت، وصفها التي النرضة الراقية الحضارة تلك بأنطاكية العالء أبو يَر لم
الضخمة، البنايات تلك ولعل ريب، بال آثارها وَعَرف شكٍّ غري من له ُوِصفت ولكنها
ذكر قد قائده ولعل حينًا، العالء أبا أظلَّت قد أيًضا ياقوت وصفها التي الفخمة والِبيَع

بَديٍع. ُصنٍْع من فيها وما محاسنها، له
طمطمتهم العالء ألبي تمثلهم الروم، من حينئٍذ أنطاكية أهل جمهور كان ولقد
املسلمني، من العواصم أهل عىل ظاهرين األيام تلك يف وكانوا الخاصة، وعاداتهم اإلغريقية
بلغ الذي الصبي هذا يستطيع ظاهًرا كان قد بأنطاكية، املسلمني بؤس أن الواضح فمن

فيه. والتفكري مالحظته العلم، فيها ويدرس املكاتب، إىل يرتدد أن الرشد من
ألبي والعقيل الخلقي املزاج تكوين يف شكٍّ غري من عملت قد املؤثرات هذه فكل

كثريًا. أو قليًال العالء
طريقه يف فمرَّ والذهبي: القفطي قال الشام، طرابلس إىل ذلك بعد العالء أبو سافر
فأخذ األوائل، وعلوم الفلسفة درس قد راهبًا الدير بهذا ولقي فيها، بديٍر فنزل بالالذقية،
ثم الصبا، شعر بذلك عليه ونَمَّ قال: الديانات، من وغريِه دينه يف شكَّكه ما منها عنه
من شيئًا يرويا لم ولكنهما منه، ُقِبلت التأويل من وجوًها لكالمه والتمس وتاب استغفر
الرهبان إىل يضيفون العرب أنَّ وظنَّ الخرب، هذا يف شكَّ فقد مرجليوث ا أمَّ الشعر. هذا
أنَّ يف نشكُّ ال ونحن اإلسالم، وبني بينهما ما يبعد التي اآلراء من كثريًا عامة والنصارى
أن استطاع بحيث بغداد، إىل رحلته قبل النصارى، وبني العالء أبي بني اشتدت قد لة الصِّ
تكن لم بغداد من رجوعه بعد حياته فإنَّ فيهما؛ ويُناقشهم اليهود ودين دينهم يدرس
كتب املسلمني مع يدرس لم هو ثُمَّ وتعليم، درس حياة كانت وإنَّما وتعلُّم، َطَلٍب حياة
الدين من شيئًا معهم َدَرس أنَّه ولو وآدابها. اللغة َدَرس هو وإنَّما واليهود، النصارى
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يف واليهودية النرصانية يدرس لم العالء فأبو ذلك من بدٌّ يكن لم وإذا التاريخ، به ثنا لحدَّ
الديانتني هاتني درس قد أنَّه يف شكَّ فال بذلك، تسمح تكن لم العلمية حياتها ألنَّ املعرة؛

الالذقية. يف يكون أن ا وإمَّ أنطاكية، يف ذلك يكون أن ا فإمَّ األوىل، أسفاره يف
اللذَيْن املؤرَِّخنْي رواية أحدهما: ألمرين؛ الالذقية يف درسهما أنَّه فنرجح نحن ا أمَّ
الالذقية، عن كالمه عند البلدان معجم يف ياقوت رواهما بيتان واآلخر: آنًفا، إليهما أرشنا

«امللحد»: املعري وقال قال:

وال��م��س��ي��ح أح��م��د ب��ي��ن م��ا ف��ت��ن��ٌة ال��الذق��ي��ة ف��ي
ي��ص��ي��ح ح��ن��ق م��ن وال��ش��ي��خ دل��ب��ة ي��ع��ال��ج ق��س

قوله: ياقوت غري يرويه فيما هذين وتكملة

ال��ص��ح��ي��ح؟! م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا دي��ن��ه يُ��ع��زِّز ك��لٌّ

العالء أبا والذهبي القفطي ذكره الذي كُّ الشَّ أصاب فقد ياقوت روى ما صحَّ فإْن
الفالسفة. آراء رهبانه ومن واإلنجيل، التوراة أهله من وسمع الدير، نزل حني بالالذقية
للمسلمني وكان ياقوت: قال الرُّوم، أيدي يف العالء أبو زارها حني الالذقية وكانت

لهم. كياًدا نواقيسهم الروم دق مؤذنهم أذَّن فإذا وقاٍض، ومؤذن مسجٌد بها
تَحِمله حتى بها تُنِطقه ال وهي األبيات، بهذه العالء أبا أنطقت التي الحال فهذه
درًسا العالء أبي ِقبَل من يقتيض التفكري وهذا واالرتياب، الشك إىل به ينتهي تفكري عىل

الصواب. إىل ظن فيما ق يُوفَّ لم مرجليوث أنَّ يف شك فال وعنايًة،
أهل وقفها كبرية، مكتبٌة بها وكانت املؤرخون: قال طرابلس،6 إىل العالء أبو وصل

النُّعمان. معرَّة إىل عاد ثم شاء، ما العالء أبو منها فدرس اليسار،
أبيه، عىل درس الدرس، يف العالء أبي سرية من التَّاريخ حفظ ما جملة هي هذه
الروم مدن من مدينتني إىل رحل ثم علمائها، عىل فدرس إقليمه، حارضة إىل انتقل ثم
إنَّه رسائله بعض يف العالء أبو قال وقد بلده. إىل عاد ثم طرابلس، إىل ثم فيهما، فدرس

ص٦٨. للميمني إليه وما العالء أبا انظر 6
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العالء وأبو العراق. يف وال الشام يف أحد عن العلم يأخذ أن إىل العرشين بعد يحتَْج لم
الشك إىل يدعو ما العجب من الحديث هذا يف وليس نفسه، عن حدَّث إذا صادٌق عندنا
بلده، يف والتحصيل للعلم منقطًعا الفطن الذكي الفتى يقضيها سنًة عرشين فإنَّ فيه،
وفرغ الدَّرس، أتمَّ قد رجًال منه ن تَُكوِّ ألن تكفي والروم، املسلمني حوارض من غريه ويف
مؤدٍب وال مرشٍد إىل يحتاج ال مستقلة، علميًة حياًة يحيا أن إال له يبَق فلم الطلب، من
ُولِد، يوَم الدرس يف يبدأ لم العالء أبا إنَّ نعم؛ الخاص. ودرسه األيام وحوادث الدهر إال
دروسه فيه يتلقى الطفل ألنَّ التعلم؛7 عصور أحسن كان ربما الطفولة عرص ولكن
العالء أبو كان وإذا تعمق، وال تكلٍف ما غري من الساذجة، الطبيعة عن لنفسه املكونة
وثالثمائة، وثمانني ثالث سنة أنَّ يف شك فال العرشين سن يف والتحصيل الدرس أتم قد

التلميذ. عيشة غري عيشًة يعيش املعرَّة يف وادًعا كان حتى تُِظلَّه لم

أبيه موت

وكان العرشين، سن به بلغنا حتى العالء، أبو درسه الذي الدرس تفصيل يف مضينا لقد
سبٍع سنة مات الذي أبيه قرب عىل عمره، من عرشة الرابعة عند به نقف أن الحقِّ من
إذا حتى واحٍد، نََسٍق عىل درسه يف القول يطَّرد أن أحببنا ولكنَّا وثالثمائٍة، وسبعني
امُلِعني؛ إىل يكون ما أحوج ودهمته ناشئًا، فجعته التي الفاجعة، هذه إىل عدنا منه فرغنا
وليسد حاجه، ويقيض ليغذوه غريه؛ من أبيه إىل أحوج فكان برصه، العالء أبو فقد لقد
يلجأ كان الذي الوزر هذا يسلبه أن إال أبى الدهر ولكن عنه، الطارقات ويذود خلته،
أن غري من عليه، وتُِغري تدهمه الحوادث نهب ويرتكه به، يعتصم كان الذي واملعقل إليه،

نصريًا. وال عونًا عليها له يجد
وحده، الوجه هذا من ليؤذيه يكن لم السن هذه يف والده العالء أبي َفْقَد أنَّ عىل
يف يحفظ ولكنَّه لحقه، الرعاية أحسنوا الذين بأخواله، أبيه عن يتعزى أن استطاع فربما
األدب مكان صباه يف منه كان الذي وهو عليه، وحنوه به، أبيه بر من عهد ما تذكار قلبه
ما مثاله عىل فصاغه والتنشئ، بالرتبية وخلقه وعقله جسمه د تعهَّ فقد مًعا؛ واألستاذ

حياة قرأ ومن النابغني، حال من بدًعا ليس السن هذه يف العالء أبي نبوغ من يُروى ما أن يُالحظ 7

املألوف. الطور يعُد ولم العادة يجاوز لم العالء أبا أن عرف الفرنيس بسكال
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والشعور القوي الحس ذات النفس يف يرتك ذلك وكل وخالله، أخالقه وأرشبه استطاع،
قليٍل. غري أثًرا الصادق

شعر فرضمن ما تمثل الزند، سقط يف أثبتها بقصيدٍة مات ملا والده العالء أبو رثى
ذمها، يف وافتنان للدنيا، بغض ومن واضطراٍب، شك من أمره، إليه آل بما وتحدث الصبا،
الرونق صفاء ومن الرتكيب، وإحكام األرس شدة من كثري إىل حاجة يف ذلك مع ولكنَّها

لفقده. واألىس أبيه عىل الحزن من قلبه يف ا عمَّ التعبري صدق ومن األسلوب، وجمال
يف واالجتهاد الفحول، محاكاة عىل والحرص البديع، يف والرغبة الغريب تكلف فإنَّ
عن إال يُعربِّ يكاد ال القصيدة هذه يف شعره جعل قد ذلك كل ومقدرته، علمه إظهار

َوْجد. أو تأثٍر من قلبه يف ما دون النظم عىل وقدرته حافظته وقوة لسانه، فصاحة
قوله: القصيدة هذه مطلع

ال��دج��ن م��ن ع��ب��وٌس إال ج��ادن��ي ف��ال ال��م��زن ض��اح��ك ع��ل��ى ح��ت��ى ال��رض��ا ن��ق��م��ت
س��ن ب��ال ت��دم��ي ال��ن��ج��الء ال��ط��ع��ن��ة ف��م ت��ب��س��م��ي س��ن��ي ش��ام إن ف��م��ي ف��ل��ي��ت
وال��س��ج��ن ب��ال��ص��ي��ان��ة ذك��ٍر ح��س��ن ل��ه��ا يُ��ب��ت��َغ��ى أوان��س ث��ن��اي��اه ك��أن

أن تصلح صورٌة فيهن ليس ثالثًا صوًرا سخطه عن للتعبري اتخذ كيف فانظر
الضاحك حاب السَّ حتى يشءٍ، عن يرىض ال أنَّه األول البيت يف أثبت فإنَّه شعًرا؛ تكون
فما عناء، كبري هذا يف وليس املظلم، العبوس إال الدجن من يجوده أال وتمنى املبتسم،
بلوغه عىل دليًال عنه انرصافه يكون حتى بالرضا األشياء أحق الضاحك حاب السَّ كان
السحاب، هذا جمال يعرف ال مكفوٌف وهو سيما وال واالشمئزاز، السخط منازل أقىص
من النَّاس يصيب ما بأشد املظلم العابس السحاب وليس بمنظره، االبتهاج يُقدِّر وال
حاب السَّ هذا يكون قد بل الحياة، لصفو بغضه عىل دليًال إياه تمنيه يكون حتى الرش
فنونًا، النبت من منها ويخرج ألوانًا، الزهر من يكسوها بما األرض تجود حني خريًا
الثاني البيت يف مثلها التي الصورة إىل انظر ثم حال. كل يف منه رشٌّ املطلق والجدب
؛ سنٌّ لها وليس بالدم تفيض النجالء، الطعنة كفم فمه يكون أن ابتسم إن تمنى حني
الحزن. شدة عىل الداللة من موضعها إىل النفس تطمنئ ال متعملة متكلفة صورة فإنَّها
ينبعث لم تشبيٌه هي إنَّما صاحبتيها، من أراد ما عىل أدل ليست الثالثة الصورة وكذلك
حرصن بالحسان ثناياه شبَّه للتأليف؛ محسن خيال وال حزينٍة، نفس وال أسٍف قلٍب عن
ابتسام. عن يبدون ال أنَّهن يريد األحدوثة؛ وطيب الذكر لحسن إيثاًرا االحتجاب؛ عىل
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كيف السجن لفظ إىل وانظر ، حظٌّ الجودة من التشبيه لهذا ليس أن الواضح ومن
بالكرامة تشعر وتلك والذل، باملهانة يشعر ألنه االستقرار؛ فأبى الصيانة إىل وضعه
يمأله وأن أبيه، رثاء يف شعًرا يقرض أن ال يرد لم الناشئ الصبي هذا ولكن والعزة،
صدق وبني بينه كان أم ا حقٍّ حزنه الشعر وصف سواء التشبيه، وألوان البديع بفنون
حزنه، بها يمثل أن أراد التي الصورة هذه من العالء أبو انتقل بعيد. أمٌد عليه الداللة

فقال: أبيه، موت وهو القصيدة موضوع إىل

ال��ط��ع��ن ع��ل��ى ق��ادراٍت ال��م��ن��اي��ا رم��اح ت��زل ول��م ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه ح��ك��م��ت أب��ي

لوال أبيه، موت من يريد ما عىل الداللة عن قرص كيف األول، الشطر إىل فانظر
تحكم كما والرش بالخري املرء يف الليايل تحكم فقد املثل، مورد أوردها التي الزيادة هذه
الحكم نوع فهمنا ملا الطعن» عىل قادراٍت املنايا رماح تزل «لم قوله: فلوال باملوت، فيه
الشعر، فنون يبُل ملا أنه لوال منرصٌف، ذلك عن له كان وقد أبيه، يف الليايل أمضته الذي
ما أشد أبيه، موت بها أورد التي الصورة أنَّ عىل مضايقها، من الخروج يتعود وملا
وكثر األلسنة، عىل لفظها جرى قد مألوفٌة — ترى كما — فإنها الروعة؛ إىل حاجًة تكون
عليه، األسف عىل يحمل ما خالله من ويذكر أباه يصف أخذ ثم األذهان، يف حضورها

فقال:

وال��رُّْدن وال��ذي��ل وال��ج��ي��ب ال��م��ن��ى وس��ه��د وال��ك��رى وال��ن��ف��س ال��ج��ث��م��ان ط��اه��ر م��ض��ى

أن إىل له حاجة فأي وسهده، نومه وعف ونفسه، جسمه طهر إذا شعري فليت
اإلسهاب من نوًعا هذا أليس الردن؟! وطهارة الذيل، وطهارة الجيب، بطهارة يُوَصف
أبا أنَّ عىل والقافية؟! الوزن استقامة تستتبعه لم لو إليه حاجة وال فيه، خري ال الذي
وقار يصف قوله يف به بأس ال إحسانًا أحسن فقد األبيات هذه يف اإلجادة فاتته إن العالء

أبيه:

ك��ال��ِع��ْه��ِن ال��ق��ي��ام��ة ف��ي أح��ٌد ص��ار إذا وق��اره يَ��ِخ��فُّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
ف��ي��س��ت��أن��ي ال��زح��ام ي��خ��ش��ى أم ال��نَّ��اس م��ع م��ب��ادًرا ال��رويَّ ال��ح��وض ي��رد وه��ل
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وال��ج��ب��ن ال��ب��خ��ل إل��ى ي��دع��و ال��ِح��َج��ا وب��ع��ض وس��م��اح��ٍة ج��رأٍة م��ن زاده ِح��ًج��ا

كلُّ اضطرب وقد القيامة، يوم الشيخ وقار بها مثَّل التي الصورة بهذه بأس ال
أمر أحٍد من الحاء تسكني فإن ظاهر؛ النظم تكلف أن لوال قراٌر، له يستقر فلم يشء،
غري قلٌق القيامة لفظ وكذلك العربية، اللغة يف الجبال أسماء كثرة مع إليه، حاجة ال
عليه ينمُّ شعره أخذ حتى قصيدته، من املوضع هذا إىل يصل العالء أبو يََكْد ولم مطمنئ،
بما تنبئ بادرًة القصيدة هذه وكانت عليها، والنعي ها ذَمِّ يف فافتنَّ الدنيا، يف رأيه بسوء

اللزوميات. نظم يف إليه سينتهي ما عىل تدل ومقدمًة أمره، إليه سيئول
ونثره شعره يف دعاها الكنية وبهذه َدْفٍر، بأمِّ وكنَّاها هللا، غضبة الدنيا عىل استنزل
والشمس محيَّاها، النهار فجعل باملرأة، وتشبيهها وصفها يف تكلَّف ثم مات، أن إىل
بأن عرَّض ثم فيه، الناجم شيبها والسماكني والثريا الفاحم، شعرها والليل جمالها،
اللزوميات، يف مرٍة غري له فصَّ رأي وذلك بهم، تفتضح أن خشية أوالدها تئد زانية الدنيا
والحيوان اإلنسان بني ذلك يف يُفرِّق فلم النفس، عىل الحية الكائنات حرص بني ثم
إىل عاد ثم اللزوميات. يف له رأٌي أيًضا وذلك واألنبياء، والخاصة العامة بني وال والطري،

فقال: املوت، بعد النَّاس مصري يف الشديد الشكَّ وأظهر الجديد، بمنزله فهنأه أبيه،

ال��ظ��نِّ س��وى ُج��ه��ي��ُن ي��ا ت��خ��ب��ري��ن��ي ول��ن ع��ن��ه��م ج��ه��ي��ن��ة م��ن ي��ق��ي��نً��ا ط��ل��ب��ُت
ف��أس��ت��غ��ن��ي ال��ص��ح��ي��ح أُع��َط ل��م ف��إن��َي م��س��ائ��ًال أزال ال ت��ع��ه��دي��ن��ي ف��إن

يف سرتى كما والفلسفي، الفني شعره يف العالء أبي أوصاف أظهُر الشكُّ وهذا
قال: حتى أخرى، ويُحزن مرًة يُسهل بالخري أباه يذكر يزل لم ثم الثالثة، املقالة

ال��ل��ح��ن ع��ن ال��ب��ريء ب��ال��ل��ح��ن ت��غ��رُِّد ق��ي��ن��ٍة ك��لُّ م��س��م��ع��ي ف��ي ون��ادب��ٌة

الثقيل، الجناس هذا هنا فيه تكلَّف ولكنه مرٍة، غري ردَّده له معنى البيت بهذا فذكر
الشاعر قلب ملك قد حزن عىل الداللة من ا تامٍّ خلوٍّا تخلو القصيدة هذه أنَّ ترى فأنت
ننكر ولكن الحزن، هذا العالء أبي عىل ننكر ولسنا ووجدانه، بنفسه واستأثر ولسانه،
، الصبيِّ هذا بمستقبل ينبئك ما القصيدة هذه من لك إنَّ ثم عليه، القصيدة هذه داللة
معناه، يف شديٌد لفظه، يف شديٌد فهو يشء؛ كل يف والعنف الشدة من به نفسه سيأخذ وما
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سن يف العقلية العالء أبي حياَة القصيدُة هذه لنا تُمثِّل الجملة وعىل سريته. يف شديٌد
وإجادة املتكلَِّف، النظم إتقان من موفور، حظٍّ عىل سيكون أنه عىل وتدلنا عرشة، الرابعة
أساليبها. من املوفور باليشء واإلحاطة اللغة، من الكثري اليشء ورواية املتعملة، الصناعة
نعرف ال فإنا محكمًة، مثقفًة كانت قد اللغوية دراسته أنَّ عىل تدل كله، ذلك بعد هي ثم
بإزاء «أم» وضع قد كان وإْن شنيعة، غلطٍة أو منكرة، لحنة إىل اضطره قد تكلفه أن

كثريٌ. قول فيها وللناس «هل»،
بقية إىل ننتقل سنًة عرشين بلغ أْن إىل األول، طوره يف الشاعر حياة مثلنا وقد اآلن
سيلقاه ما الستقبال وأعدَّتها نفَسه، كوَّنت التي املؤثرات طائفة نالحظ أْن بعد أيامه،
حتى عرشة الرابعة يبلغ ولم برصه، ذهب حتى الرابعة يبلغ لم فهو الدهر؛ حوادث من
بعد هو ثم الطور، هذا يف الكربى مصائبه من التَّاريخ يحفظه ما كل وذلك أباه. َفَقَد
فأخذ حلب إىل رحل ثم مًعا، وأخالقه بعلمه فتأثَّر أبيه؛ عىل اللغوي الدرس أتقن قد ذلك
وكان ومدنية، حضارة من املدينة يف وبما وأدب، علم من لهم بما وتأثر شيوخها، عن
صالًحا، أثًرا نفسه يف ترك ما به وبرِّهم عليه حنانهم من فلقي أخواله، عند فيها مقيًما
فيهما فدرس والالذقية، إنطاكية هما روميتني، مدينتني إىل ذلك بعد الرحلة واستأنف
اإلغريقية، الحضارة آثار وشهد الفالسفة، مقاالت وسمع النصارى، فيهما ولقي الكتب،
الكربى، مكتبتها عليه اشتملت مما يعي، أْن هللا شاء ما فوعى طرابلس،8 إىل انتقل ثم
يقوم من له وليس أباه، فقد وقد املعرة إىل ذلك بعد وعاد فنونه، اختالف عىل العلم من

بأمره.

حياته من الثاني الطور

وتسعني ثماٍن سنة إىل وثالثمائة، وثمانني ثالث سنة من املعرَّة، يف العالء أبو بقي
كيف لنا يبني وال بيشءٍ، فيها التَّاريخ عنه يحدثنا ال سنة، عرشة خمس أي وثالثمائة؛
الشعر، يقرض الشعراء، عيشة األيام هذه يف عاش قد أنه شك وال وليله. يقيضيومه كان
إىل وال عيٍش، التماس إىل يسعى ال ذلك كل يف وهو قومه، ظرفاء من حرضه من ويجالس
السنة، يف ديناًرا ثالثون وهي بحاجاته، تقوم ضئيلٌة ثروٌة له كانت فقد قوت، اكتساب

العالء. أبي ذكرى من ص١٤٧ انظر 8
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ديناًرا؛ عرش بخمسة يعيش فهو لخادمه نصفها خصص وقد لقومه، وقٌف عليه يغلها
ذلك، يف التَّاريخ يشك ال العام، طول حاجاته منها يقيض ونصف جنيهات سبعة أي
ولقد فقًرا. وأكثرهم بؤًسا النَّاس أشدِّ حاجة يسدُّ يكاد ال املقدار هذا أنَّ الواضح ومن
وضيق الفقر وآثر يفعل، لم ولكنه بشعره يرتزق أْن العالء أبي عىل اليسري من كان
وهنا السؤال. ذل تحصيلها يف ويُحتَمل الوجه، ماء سبيلها يف يُراُق الثروة عىل اليد ذات
إليها ت اُنضمَّ حني اآلثار هذه فإن العزة، خلق من وقبيلته أرسته عن ورث ما آثار تظهر
ابتذالها، من ومنعته قيمته، عليه أغلت الصحيحة، الفلسفية ودراسته السليمة، فطرته
الذين املتغلبني من طائفًة بها َج ليتوِّ األكاذيب يصوغ الشعراء من كغريه يكون أْن فكره
ذلك، العالء أبو كره وملذاتهم. أهوائهم يف لينفقوها أموالهم ويسلبون الناس، يظلمون

بالشعر: التكسب خاطر له خطر عندما شيئني تصور أنه يف شك وال
الكاذب فإن عليه؛ املكذوب ونفس الكاذب نفس يف أثره وقبح الكذب، بشاعة أحدهما:
فهو قيمة، نفسه يف للحياة تكن ولم الخطرة الجراءة اعتاد الخلق، هذا إىل اطمأن إذا
يف يُصاُغ ما سمع إذا عليه املكذوب وكذلك يريد. ما عىل للحصول يشء كل يستحلُّ
نفسه يف وقتل وجوٍر، ظلٍم من فيه هو بما وأغراه ذلك َغرَّه القصائد طوال من مدحه،
محمدًة، ومذمته فضيلًة، نقيصته إليه وخيل شعور، أو حسٍّ من لها يكون أْن عىس ما

الناس. وعىل نفسه عىل ا رشٍّ حياته فكانت عرًفا، ونكره
يسمعون، ما يخدعهم املفسدين، عىل والثناء الظلمة مدح يسمعون الذين وكذلك
يمنعهم ما والذكاء الفطنة من لهم كان فإن الشعراء، ويصدقون أنفسهم، فيكذبون
وفساًدا يُعظَّم، وجوًرا يُمَدح، ظلًما يرون إذ محالة؛ ال يدركهم اليأس فإن ذلك، من

عليه. يُثنَى
وربما ظلًما، استُِحلَّ قد حراٌم مال هو إنما الشعر يف التكسب من يفيده ما أنَّ الثاني:
شك وال عاجزة، امرأٍة أو ضعفاء صغاٍر رزق كان وربما إليه، مضطرٍّا صاحبه كان
قلوبهم، به تسمح ولم نفوسهم عنه تطب لم كارهني، إال يسلموه لم أصحابه أنَّ يف
ترى ولن عليه، القضاء واستعداء لعنه يف الليل ينفق وصاحبه به، يلتذ مغتصبه ولعل
من لذته يستمدُّ رجل من مزاًجا، أفسد وال طبًعا أكدر وال كبًدا، أغلظ وال قلبًا أقىس
هذه كل الشقاء. ألوان من بهم يحيط مما وسعادته كدهم، من وراحته الناس، ألم
نفًسا منه فصادفت بالشعر، التكسب له عرض حني العالء، ألبي خطرت الخواطر
النَّاس تهالك عما فرصفته للزهد، ا مستعدٍّ ورجًال معتدًال، ومزاًجا رحيًما، وقلبًا أبية،
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التكسب عىل استكرب األيام تلك يف شاعًرا نعرف ال فإنا أيامه؛ أعجوبة وجعلته عليه
التماس من أكثر شعرهم من واضًحا غرًضا للشعراء نعرف ال نكاد بل بالشعر،
قدوة، للناس يكن لم بالشعر التكسب عن امتنع حني العالء أبا إنَّ نعم؛ به. العيش
إذا عليه وليس بفعله، إال يُؤَخذ ال الرجل ولكن الرذيلة، هذه يمحو أْن يستطع ولم

الناس. من املفسدين ذنب سريته صلَُحت
أنه إليه وُخيِّل األول، طوره يف بشعره ب تكسَّ العالء أبا أنَّ مرجليوث ظن ولقد
عىل يُِقيم أْن يستطع لم ولكنه الفاطميني، ُقوَّاد من خصومه ومدح الدولة سعد مدح
وهو مرجليوث، من أصدق عندنا العالء فأبو نحن، أما بدليل. يثبته أْن وال برهانًا، ذلك
كان فإن ماًال، بشعره يستفد ولم أحًدا يمدح لم أنه الزند،9 سقط مقدمة يف حدثنا قد
القوة وتمرين الرياضة مذهب إليه ذهب فإنما وكذبه املدح من يشء ديوانه يف ورد قد
يف والعبيديني الحمدانيني لألمراء معروفًة أسماء مدائحه يف تجد ال ولذلك الشعرية؛10
تمجيده عىل وقًفا هلل منها يصلح ما فجعل عادلة، هبًة مدائحه وهب قد أنه عىل عرصه،
ال مما هللا واستقال له، استحقاًقا األخيار أشد عىل وقًفا للناس يصلح وما وتعظيمه،
بها بعث التي وهي كله، هذا من مستثناٌة هي مدائح العالء ألبي أنَّ عىل ليشء، يصلح
يعتذر لم القصائد فهذه ذلك؛ نحو أو قصائدهم من إليه بعثوا عما جوابًا أصدقائه إىل
وإْن إليهم، أُرِسلت الذين واألشخاص أسبابها وبنيَّ ديوانه يف ذكرها بل العالء، أبو منها
الوراثة أنَّ القول وجملة فيه. وقصائدهم له مدائحهم يذكر أْن من الحياء منعه قد كان
حرمان يف اشرتكت قد بالضعفاء والرحمة الكذب من واألنفة النفس وكرب الحياء وخلق

شبيبته. طور يف بالشعر التكسب لذة العالء أبي
العظيمة الفتن من األوىل، املقالة يف فصلناه ما باملعرة إقامته أثناء يف العالء أبو شهد
اثنتني سنة بني الفتن هذه كانت وقد والروم، والفاطمية الحمدانية بني الهائلة والحروب
العزيز فيها مات التي السنة وهي وثالثمائة، وثمانني ست سنة إىل وثالثمائٍة وثمانني

مرص. صاحب
العزيز، إىل رحل بكجور كاتب املغربي، عيل بن الحسني الحسن أبا أنَّ قدمنا وقد
كانت التي الحروب تلك له ودبَّر حلب، بأخذ فأغراه صاحبَه، الفضائل أبو قتل أْن بعد

بمرص. العاملية املطبعة طبع التنوير رشح من ص٨ املقدمة 9
بذلك. أقطع وما ذكره، قدمنا الذي حلب صاحب الفضائل أبو سعيد األسماء هذه من يكون أن إال 10
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رسالتني كتب أنه العالء، أبي رسائل عىل الكالم عند وستعرف مًعا، ومرص حلب عىل ا رشٍّ
رسالة إحداهما هذا، الحسن أبي ابن وهو املغربي، بالوزير املعروف القاسم، أبي إىل

الرسالتني؟ هاتني إليه كتب فِلَم اإلغريض، رسالة واألخرى املنيح
البن املنطق إصالح به اخترص لكتاٍب تقريًظا إليه كتبها فقد اإلغريض رسالة أما
بالبحث نفسه، مرجليوث ُعِني وقد موضوعها، نجهل التي فهي األوىل وأما السكيت،
املغربي، الوزير يجهل مرجليوث أنَّ ذلك بطائل؛ يظفر فلم فيه ُكِتبت الذي الغرض عن
بالوزير ب يُلقَّ الرجلني كال وهل أبيه، إىل أم القاسم أبي إىل العالء أبو أكتَب يعرف فال

شخصان؟ أم واحٌد شخٌص أهما املغربي؟
يف يرتاب ال كان وملا بيشءٍ. فيها يجزم أْن مرجليوث يستطع لم مسائل هذه كل
أنَّ ظن فقد حلب بأخذ العزيز أغرى قد وشخصه، اسمه حقيقة يجهل الذي املغربي أنَّ
تتصل سياسيٌة رسالة هي إنما املغربي الوزير إىل العالء أبو كتبها التي املنيح رسالة
إىل تميل كانت قد املعرة أنَّ ترجيح إىل ذلك من وانتقل الفتنة، من ومرص حلب بني بما
الوزير. هذا إليهم كتبها سياسية رسالٍة عن لإلجابة العالء أبا ندبوا قد أهلها وأنَّ مرص،
العالء، أبو كتبها التي الرسالة لغموض كثري؛ عناءٍ إىل تحتاج املسألة أنَّ والحقيقة
الوزير، مدح إال العالء أبي رسالة يف نعرف ال فإنا املغربي؛ كتبها التي الرسالة وضياع
توفية عن عاجٌز وأنه برسالته، فرحوا املعرة أهل وأنَّ أدبه، عىل الثناء يف به واالفتنان
ال لكنا ذلك. من أكثر يشء وال له، أهٌل هي بما عليها يجيب أن وعن الثناء، من حقها
أبا أنَّ ويف أبيه،11 عىل ال وحده القاسم أبي عىل يُطَلق إنما املغربي الوزير أنَّ يف نشك
عرب عليهم يؤلب فخرج أرسته، ونكبوا أباه قتلوا املرصيني طريد كان قد هذا، القاسم
لنا حاجة ال خطوٍب يف واملوصل بغداد زار ثم الكثري، باليشء ذلك من وظفر الشام،
مرص خلفاء من عليه مغضوب وهو وأربعمائٍة، عرشة سبع سنة ومات اآلن، رشحها إىل
الحروب أيام يف فكان وثالثمائة، سبعني سنة هذا القاسم أبو ُولِد وقد جميًعا. وبغداد
أبو قرظه الذي كتابه وألَّف السياسية، املسائل يتناول أْن من أصغر أبوه دبرها التي
إىل يكتب لم أنه يف شك فال الحاكم، والية يف أي وثالثمائٍة؛ وثمانني سبٍع سنة العالء،
فإن املرصيني، نرص إىل هم ليستخفَّ إليهم يكتب لم أي: العزيز؛ أيام وقومه العالء أبي
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إذن شك فال الخليفة، لهذا مغاضبًا كان أنه عرفنا فقد الحاكم أيام إليهم كتب قد كان
سياسيًة. رسالته كانت إذا عليه يؤلبهم إليهم، كتب أنه يف

تتناول لم تقدير، أقلِّ عىل أو السياسة تتناول لم الرسالة هذه أنَّ ح نُرجِّ ونحن
فإن عنها، فأجاب العالء أبي إىل ُكِتبت أدبيًة رسالًة أنَّ ظننا وأكثر املرصية، السياسة
لم العالء أبا أنَّ إىل نميل لذلك رسائله؛ من كثرٍي يف له عادٌة فتلك املعرة أهل ذكر قد كان
ثماٍن سنة بغداد إىل ارتحل أن إىل والثاني األول طوره يف وحلب مرص سياسة يتناول

قليل. بعد سرتى كما وثالثمائة وتسعني
شبيبته أثناء يف كان أنه عىل العالء، أبي عن كتبوا الذين املؤرخني أكثر اتفق وقد
والشطرنج، النرد ويلعب والجد، الهزل فنون يف ويترصف الظرفاء، يجالس املعرة يف

البرص. عىل غريه يحمده كما العمى عىل هللا يحمد إنه ويقول
أْن بعد عليه، نكريٌ فيه ليس فأمٌر والجد، الهزل يف وترصفه للظرفاء مجالسته فأما
فيحتاج والشطرنج، النرد لعبه وأما الشعر، فن يف ونبوغه وفطنته الشاعر ذكاء عرفنا
مصدرها مكذوبًة الرواية تكون أْن إما اثنتني: إحدى يف نشك وما التحقيق، من يشء إىل
يكون أْن وإما فطنته، وصدق حسه، وقوة الرجل ذكاء من شاع فيما واإلغراق، املبالغة
معرفته إىل نصل لم يشءٌ وذلك األيدي، تميزها معلمة بأحجاٍر كان قد للشطرنج لعبه
والربيد. الربق برسائل اآلن الغرب أهل يلعبه كما بلسانه الشطرنج يلعب كان وربما اآلن،
عقله، ثقة عىل إال يدل فال البرص، عىل غريه يحمده كما العمى عىل هللا حمده فأما
الحزن أنَّ عرف حني ، ورشٍّ خرٍي من فيها ما واحتماله الحياة، هذه إىل نفسه واطمئنان
فهي فارًطا؛ يستدرك وال فائتًا، يرد ال األسف وأنَّ شيئًا، املرء عن يغنيان ال والتفجع
يف يثري يزل لم برصه ذهاب فإن صادًقا، إخباًرا تكون أْن من أكثر وعزاء تسلية كلمة
وفلسفته. حكمته أيام يف حتى الشدة، من خاصة ألوانًا ويكلفه الحزن، من شيئًا نفسه
فيجب عورٌة العمى إنَّ ويقول: يشء، كل يف االستتار يحب كان أنه القفطي روى
خادمه من حتى مرأى، غري عىل فيه يأكل نفًقا له اتخذ لذلك عليه؛ النَّاس يظهر أال
دبًسا، يوٍم ذات أكل وقد القفطي: قال الحجاب. وزال الكلفة وبينه بينه ارتفعت الذي
فقال ذلك، الطالب رأى للدرس خرج فلما يدري، ال وهو صدره، عىل منه قطرٌة فسقطت
الرشه. هللا لعن نعم؛ وقال: صدره، إىل بيده فأرسع دبًسا؟ أكلت سيِّدي، يا بعضهم: له
تعزى قد إنه نعم مرة، غري بذلك تحدَّث وإْن خريًا، العمى يرى يكن لم أنه عىل يدل فهذا
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اطمئنانه آثار من أثًرا إال ليس ذلك ولكن بالرضير، نفسه يذكر وكان عليه، وصرب عنه
قدمنا. كما الفلسفي

فملها، عليه ثقلت قد املعرة، يف العالء أبو احتملها التي الحياة هذه أنَّ والظاهر
وقلة الخمول ملؤه عيش إىل تطمنئ أْن تستطيع ال نفسه وأنَّ له، تصلح ال أنها ورأى
بغداد وأنَّ الشام، مدن وكذلك إليه، يحتاج ما عىل العلم من تحتوي ال املعرة وأنَّ العمل،
من إليه يحتاج ما يجد أْن اليسري فمن رحل فإذا والفلسفة، األدب وموطن العلم دار هي
يف يطمع كان ولعله بنفسه، يغايل ذلك بعد وهو والحكمة، الفلسفة ومن واألدب، العلم

بغداد. إال سبيل من ذلك إىل وليس البعيد، والصيت الشهرة
يده يف ملا حلب صاحب تعرض شاكيًا، بغداد إىل سافر إنما أنه مؤرخوه ذكر وقد

وسالمون. مرجليوث وعند عندنا الشك من ذلك يف ما قدمنا وقد الضئيل، الوقف من
السياسية الحياة وبغض العيش، وسعة الشهرة وطلب العلم، حب أنَّ نعتقد ونحن
عىل عزمه العالء أبي نفس يف كوَّنت التي هي والفتن، االختالف من إليه آلت وما بحلب

العراق. بالد إىل الشام بالد عن الرحلة

بغداد مدينة بغداد: إىل رحلته

مدينٍة إقامة يف العبايس املنصور املؤمنني أمري رشع للهجرة ومائة وأربعني خمس سنة يف
قال السفاح، العباس أبو أخوه أقامها التي بالهاشمية تأذى حني مللكه، حارضة يتخذها
وأربعني تسع سنة ويف فراقهم، فأراد جنده، عليه يفسدون الكوفة أهل وكان ياقوت:
الذي اإلسالمي، العالم حارضة وأصبحت املنصور، إليها فانتقل املدينة، بناء تم ومائة
وخمسني ست سنة التتار أيدي يف سقطت أْن إىل باالسم، أو بالفعل العباس لبني خضع

وستمائة.
رقيٍّ أطوار عليها اختلفت إياها، التتار وإسقاط لها املنصور إقامة بني وفيما
تزدان العمران، عظيمة جميلة مدينة املنصور أقامها حني فكانت يشء، كل يف وانحطاط

البناء. رفيع من وغريها، الخرضاء والقبة الخالفة بقرص
الدور إىل ينفذ املاء إليها فساق والرتف، النعمة أسباب املنصور عليها وفر وقد
ضخم حتى سنون عليها تمِض ولم النهر، من االستقاء أهلها يتكلف ال حتى والدروب،
بني من املالكة األرسة مقر وأصبحت ور، السُّ من بها أحاط ما خططها وتجاوزت عمرانها،
اإلسالمية، البالد أنحاء من التجار وملتقى والفرس، العرب من األرشاف ومقام العباس،
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ومن واملحدثني، الفقهاء ومن والرواة، اللغويني من والعلماء الشعراء إليها يقصد وكعبًة
واملعربني. الرتاجمة ومن واملنجمني، األطباء

قوة عن فينشأ الروم، جهاد يف بالئهم بحسن يقوى العباس بني سلطان وكان
وإنما األموال، من بغداد إىل يُحَمل ما فيكثر الجباية، وانتظام البالد أمن السياسية الدولة
الكثرية األموال فكانت األندلس، بالد حاشا كله، اإلسالمي العالم رضائب إليها يُحَمل كان
من ومنهم إليها، فيأتون بغداد، إىل النَّاس أفئدة تستهوي العظيمة، السياسية والقوة
املناصب حياة يطلب من ومنهم والصناعة، بالتجارة الُقوت لتحصيل املقام بها يلتمس
باملدينة يلم أْن يريد من ومنهم واألدب، بالعلم يت الصِّ يبتغي من ومنهم والدواوين،
راضيًا أهله إىل ينقلب ثم باملال، يديه تمأل قصيدًة أعوانه أحَد أو الخليفَة ينشد ريثما

مرسوًرا.
الجو، صافية الهواء، طيبة وهي لدجلة، الغربي الجانب عىل قائمٌة بعد واملدينة
يف يحيى بن جعفر بنى سلطانهم، وعظم الربامكة وزارة زهت فلما الشمس، أديم نقية
لهوه أللوان فيه ينفرد أْن أراد وإنما للنهر، الرشقي الجانب يف فخًما قًرصا الرشيد أيام
أحس فلما نعتقد، فيما أمره وتدبري سلطانه وإلظهار املؤرخون، يقول فيما وخالعته
بناه إنما أنه له زعم القرص، هذا مكان يسوءه أْن وخيش الظن، سوء الرشيد من جعفٌر
الضخمة العمارات إقامة يف األول السبب القرص هذا وكان منه، الرشيد فقبل للمأمون،
حينًا، إليه الخلفاء وانتقل املكتفي وأتمه التاج، املعتضد فأقام لدجلة، الرشقي الجانب عىل
أطراف من إليها النَّاس وحشد فيها، السكان وازدحام ببغداد العمران اتساع أنَّ كما
أنَّ عىل حينًا. الخلفاء بها وأقام رأى»، َمن «ُرسَّ املعتصم فبنى الخلفاء، فيها د َزهَّ األرض
عن نشأت التي الفتن كثرة ثم والديلم، ك الرتُّ من املتغلبني وقوة العبايس السلطان ضعف
وامللوك الخلفاء وانهماك والشيعة، السنيَّة بني والخالف الحنابلة، وثورات الجند، تشغيب
املنصور أقامها التي الفخمة والرصوح الضخمة، بالقصور العناية عن وكسلهم اللذة، يف
أصابها ما ولكن قليل. غري التخريب من بيشء بغداد أصابت األسباب هذه كل وبَنُوه،
بنائها من شيئًا يُغريِّ لم — محاسنَها وشوَّه رسوَمها غريَّ وإْن — كثرتها عىل النكبات من
العلم، مدينة نفوسهم يف بقيت فقد كافة، اإلسالمي العالم نفوس يف كان الذي الخيايلِّ،
النَّاس نفوس يف مثَّل أُطِلق إذا السالم مدينة لفظ وكان اإلسالم. وحارضة الخالفة، ودار
التجارة ُمُدن أرقى التاجر نفس يف يُمثِّل فهو عنده، للرقي العليا املثل هي مختلفة صوًرا
علماء عدد وأكثرها درًسا، العلم مدن أرقى العالم ويف أمنًا، وأكثر نظاًما، وأحسنها ثروة،
والصناعات. الفنون أصحاب من وغريه األديب يف الحال وكذلك كتبًا، وأوفرها نابغني،

117



العالء أبي ذكرى تجديد

وعما فيها، وهيامهم ببغداد شغفهم عن شئَت ما فحدِّث واملتكلمون الفقهاء فأما
ُمكذِّبًا، أو معرتًضا تخَش وال شئت ما حدِّث والجدال، املناظرة مجالس من لهم كان
يمأل الذي املؤلم األىس ذلك وهو تكره، ما منه ينالك أْن يمكُن واحًدا شيئًا َخْف ولكن
واألحاديث. الحرسة إال يُورِّثنا ولم اندرس الذي القديم العلمي املجد هذا ذكرت إذا قلبك
منازلها رشِّ يف كانت بل العالء، أبي أيام راقيًة بغداد يف السياسية الحالة تكن لم
تدبري عن عجز قد بويه بني من وَمِلٌك أمره، عىل مغلوب خليفٌة واالفرتاق؛ الضعف من
األرزاق. وانقطاع املطامع وكثرة التدبري، لسوء وهياج ثورة يف ينفكُّون ال وجنٌد ُمْلِكه،

وربما نرضًة، غضًة السيايس االضطراب شدة عىل كانت فقد العلمية الحياة فأما
مجمٌع اختالفهم عىل لألدباء كان فقد ببغداد، العلمية باملجامع العالء أبي عرص امتاز
خصص الذي أردشري، بن سابور الوزير حول آخر ومجمٌع الريض، الرشيف زعيمه
التي العامة منها وكالميٌة، فلسفيٌة مجامع هناك وكان ملدحه، فصًال اليتيمة يف الثعالبي
أفراٌد إال يشهدها ال التي الخاصة ومنها املرتىض، الرشيف كمجمع كافًة؛ النَّاُس يشهدها
كان الذي كاملجمع الرأي، يف نحوهم نحا من إال اجتماعهم، يحرض أال عىل واتفقوا تآخوا
البرصي، الحسني بن السالم عبد أحمد أبي بيت يف أسبوع، كل من الجمعة يوم يلتئم
الناس، عىل تُلَقى العامة املحارضات وكانت البلدان، تقويم علم يف البعيد الصوت صاحب
فقهاء من وهو اإلسفراييني، حامٍد أبا أنَّ تعلم أْن وحسبك والكالم، والفقه اللغة أئمة من
املتعلمون، التالميذ منهم الطلبة؛ من سبُعمائٍة الفقه يف درَسه يحرض كان الشافعية،
نقول. ما صحة عىل يدلُّك األعيان وفيات يف ترجمته إىل والرجوع املعلِّمون. واألساتذة

ونثُره العالء أبي شعُر خطرها جالَل فيُمثِّل والكالم، الفقه يف املناظرة مجالس أما
يف بالشهرة انفردتا عامتان مكتبتان العالء أبي عهد يف ببغداد وكان تمثيٍل، أحسن
واألخرى الحكمة، بيت وهي الرشيد أسسها قديمة إحداهما التاريخ: يف وبالخلود اآلفاق،
عند ياقوت وصفها وقد وثالثمائة. وثمانني إحدى سنة أردشري بن سابور أنشأها حديثٌة
يف وأوثقها الكتب أصح عىل اشتملت إنها فقال: السورين، بني وهي محلتها عىل كالمه
املكتبة هذه احرتقت وقد قال: معروٍف، إماٍم خط من كتبها من كتاٌب خال وقلَّما ، فنٍّ كل

بغداد. السالجقة دخل حني وأربعمائة وأربعني سبع سنة
حيث من التاريخي، حقها بعض ينا أدَّ فما بغداد وصف يف القول أطلنا قد كنا ولنئ
باريس بمنزلة أشبه وقبله العالء أبي عرص يف املسلمني عند منزلتها كانت مدينٌة هي
شابٍّا كله اإلسالمي العالم يف ترى ال فإنك اآلن؛ عندنا عامًة األوربية الكربى واملدن خاصًة،
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العلم ليدرس املدن هذه إحدى إىل الرحلة إىل شوًقا يتحرَّق وهو إال بلده، يف الدرس أتمَّ
األوروبية الحوارض هذه إىل يذهبون ناًسا أنَّ وكما مناهله، وأعذب موارده، أصفى يف
ال بغداد إىل يرحلون العصور، تلك يف ناٌس كان فقد والتحصيل، للدرس ال واللعب للهو

واملجون. الفسق إال يريدون
القاهرَة بل باريَس يَذمُّ كما والصالحني، العبَّاد بعض عن بغداد ذمُّ نُِقل هنا ومن
يملكون الذين للمرتفني إال تصلح ال وأنها بالغالء، بغداُد ت ذُمَّ وكذلك اآلن، منَّا طائفٌة
دخلها أعرابيٍّا وكأن متحرضون، أهلها بأن األعراب بعُض ها وذمَّ املقنطرة، القناطري
بكثرة كلَّها املدينَة ذمَّ الفراش حرشات بجسمه عبثت فلما حقرٍي، خاٍن إىل الفقُر فألجأه

الرباغيث.
التي باألساطري أشبه خصائص اآلداب يف لها جعلت لبغداد التاريخية القيمة هذه
من بغداد تاريخ يف ُكِتب ما فاقرأ ذلك تفصيل تعرف أْن أردت فإذا رومة، بتاريخ تحيط

به. بأس ال بتفصيل الجغرايف معجمه يف ياقوت ذكرها وقد والقصار، الطوال الكتب
التاريخية، حياتها وحقيقة الناس، نفوس يف صورتَها مثَّلنا التي املدينة هذه إىل
أثبت وقد آنًفا، لناها فصَّ التي األسباب لتلك وثالثمائة، وتسعني ثمان سنة العالء أبو رحل
ولسنا مرتني، بغداد دخل العالء أبا أنَّ بك زيدان جورجي املرحوم وتبعه خلكان ابُن
وياقوت والذهبي، القفطي عنه كتب فيما وال نثره، يف وال العالء، أبي شعر يف ذلك نعرف
مرجليوث يذكر لم وكذلك تاريخه، يف عليهم يعتمد أْن ينبغي الذين وهم والصفدي،
مرتني، دخلها أنه — املسترشقون يكتبها التي — اإلسالمية املعارف ودائرة وسالمون
املعروف املخترص، كتابه يف عنه كتبها موجزة كلمٍة يف الفرنيس هيار األستاذ ذلك وذكر
بغداد دخل أنه عندنا والراجح خلكان. ابن من اخترصها وكأنه العربية، اآلداب بتاريخ
األمر فالتبس أربعمائة، سنة رمضان إىل فيها فمكث وثالثمائة، وتسعني ثمان سنة آخر

تفكري. وال بحٍث غري من بك، زيدان وجورجي هيار وقلده خلكان ابن عىل
أفهمها فلما األمر، بادئة بغداد إىل ابنها سفر يف مانعت العالء أبي أمَّ أنَّ والظاهر
حتى الفرات يف بها انحدر سفينًة طاهر أبو خالُه له أعدَّ وقد وأعانته، منه قبلت أغراضه
يسلك أْن إىل واضطروه سفينتَه، فاغتصبوا السلطاِن اُل ُعمَّ َلِقيَُه وهناك القادسية،12 بلغ

ص١١٠. للميمني إليه وما العالء أبي كتاب انظر الفارسية. ويقال: 12
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اإلسفراييني، حامد أبي إىل قدَّمها قصيدًة نََظَم إليها وصل فلما بغداد، إىل َمُخوَفًة طريًقا
حسنًا تصويًرا بغداد، إىل الربية طريقه ويُصوِّر َسَفَرُه، فيها يصف ِذكَره قدَّمنا الذي
ويطلب أخالقه حامٍد أبي عىل ويعرض عليه، وجورهم له السلطان عمال ظلم ويذكر

يقول: القصيدة هذه ويف إليه، سفينته ردِّ عىل ويستعينه مودَّته

وإزم��اع��ي؟ إم��ض��ائ��ي ش��اه��دت ف��ك��ي��ف إي��ض��اِع ب��ع��َد إال ��ل ل��ل��رحَّ َوْض��َع ال
وأن��س��اع��ي وأح��الم��ي وع��م��ري ص��ب��ري ب��ي أَنَ��اتُ��ِك أَْف��نَ��ْت ف��ق��د ِج��دِّي ن��اُق ي��ا
ف��انْ��َص��اع��ي ال��ص��ب��ح ب��ي��اَض رأي��ِت وإن ف��انْ��َص��ِل��ت��ي ال��ل��ي��ل س��واَد رأي��ِت إذا
َق��طَّ��اِع غ��ي��ُر ل��ل��ه��وادي ف��إنَّ��ه ب��دا ��ب��اِح ل��ل��صَّ س��ي��ٌف يَ��ُه��وَل��نْ��ِك وال
ش��اِع ب��ال��ُه��دى س��اٍع ال��َخ��ْط��ِب ِح��نْ��ِدِس ف��ي َط��ْل��َع��ِت��ِه إس��ف��اُر ال��ذي ال��رئ��ي��ِس إل��ى
ال��س��اع��ي ت��ح��ت��َي ورأس��ي إل��ي��ه أَس��ع��ى َق��َل��ٌم أنَّ��ن��ي وبُ��ودِّي ��ْم��تُ��ُه يَ��مَّ
وأض��الِع ب��أوص��اٍل ال��ق��دوم ربُّ أيَّ��ده��ا ال��ف��رص��اد م��ن ن��ج��اٍة ع��ل��ى
ُم��نْ��بَ��اِع ال��ع��ي��س ذف��اَرى م��ن ب��س��ائ��ٍل ُط��ِل��يَ��ْت ك��أن تَ��ْج��َرْب ول��م ب��ق��اٍر تُ��ط��َل��ى
وإم��راِع إلخ��ص��اٍب تَ��َه��شُّ وال ب��ه��ا أل��مَّ إن ِب��َم��ْح��ٍل ت��ب��ال��ي وال
��اِع وُدفَّ م��وٍج ف��ي وتُ��دَف��ُع تُ��زَج��ى س��ال��م��ًة األن��ب��اَر ِب��نَ��ا ف��زاَرْت س��اَرْت
ِب��َج��ْع��َج��اِع ف��أن��اخ��وه��ا ب��ه��ا ط��اف��وا ن��ف��ٍر إل��ى أدَّتْ��ه��ا وال��ق��ادس��ي��ة
��اِع ل��مَّ ال��ِورد ب��ع��ي��ِد ف��ي ب��ع��ص��ِره��ا ع��ج��ٍل ع��ل��ى وص��ل��ن��اه��ا ُظ��ه��ٍر وُربَّ
إس��راِع ذاُت أخ��رى ول��ل��ذراع��ي��ن واح��دٌة ال��وج��ه ل��ُط��ه��ِر ب��ض��رب��ت��ي��ن
ش��ع��ش��اِع ال��ك��س��ف ك��ص��الِة َم��ْه��َم��ٍه ف��ي ن��اف��ل��ٍة غ��ي��َر ص��الًة ق��َص��ْرن��ا وك��م
اِع خ��دَّ ال��رُّْم��ِح ط��وي��ِل ك��لِّ خ��وف م��ن م��ؤذِّنُ��ن��ا ي��ص��َدْح ول��م َج��ه��رن��ا وم��ا
ال��ق��اِع إل��ى أُل��ِق��ي��ه��ا ال��ص��ب��ح وف��ي ل��ي��ًال أَْج��َم��ُع��ه��ا ال��رم��ي ك��ج��م��ار م��ع��ش��ٍر ف��ي
وأج��زاِع أج��راٍع ب��ي��ن وم��ن��زٌل م��ح��ت��رٌش ��بُّ ال��ضَّ ح��ي��ث ال��بَ��دُو ح��بَّ��ذا ي��ا
َش��رَّاِع ال��ق��ل��ب ش��ج��اع ك��لَّ ال��ب��ي��د ف��ي ُم��ع��اش��رت��ي م��ن س��ب��ًع��ا ِط��ْم��َريَّ وغ��س��ل
وأش��ي��اع��ي َرْه��ِط��ي ُح��بِّ��ه��م ف��ي ه��اج��ْرُت ش��رٌف ُق��ْربُ��ُه��ْم رج��اٌل وب��ال��ع��راق
��اِع وال��سَّ األي��اِم ع��ل��ى ب��ل ال أِس��ف��ُت غ��ي��ره��م ع��ن��د ��ْت تَ��ق��ضَّ س��ن��ي��َن ع��ل��ى
ُم��ب��ت��اِع ال��ودِّ ل��َج��ِم��ي��ِل زائ��ٍر م��ن ب��ه��ا ُق��ِص��ْدت ُف��ت��ي��ا ح��ام��ٍد أب��ا اس��م��ع
ب��أن��ق��اِع ش��رَّاٍب ال��ن��وائ��ِب ل��ح��َم َس��َغ��ٍب ع��ل��ى أكَّ��اٍل ال��ن��ف��س م��ؤدب
إج��م��اِع َخ��ْرَق ُم��ج��ي��ٍز غ��ي��ر أرب��ي��ت ُربَ��َم��ا أن��ن��ي إال وأُن��ِص��ُف أرض��ى
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ب��ال��ص��اِع ال��ودِّ ُم��ع��ِط��ي ال��م��ودَّة م��ن م��ن��ت��ح��يً��ا ال��َوس��َق أُع��ِط��ي أن��َي وذاك
وإدق��اِع ُع��ْدم أخ��ا غ��دوُت ول��و ن��ش��ٍب وال ج��اٍه ف��ي ��ُل أُث��قِّ وال
أس��م��اع��ي أب��ل��غ��ت ق��د االس��ل��ت اب��ن ق��ول ل��ه ُق��ْل��ُت ال��نَّ��اِس ل��ئ��اَم َص��اِدْق ق��اَل م��ن
ال��واع��ي ال��س��ام��ع ب��أذن يُ��ن��اُط َش��نْ��ٌف ذاِك��ُره أن��َت ج��واب ُك��لَّ ك��أنَّ
وأط��م��اِع إلس��راٍف ل��س��ن ُك��نَّ إْن آلخ��ِذه��ا ك��رام��اٌت ال��ه��داي��ا إنَّ
ل��ق��ع��ق��اِع أرواٌح ال��م��َس��يَّ��ب ع��ن َح��َم��َل��ْت م��ا غ��ي��ر ع��ن��دي ه��دي��َة وال
��اِع َوقَّ إرس��اِل ف��ي ال��ف��رزدق م��ث��ل أُرِس��لُ��ُه ح��ي��ن ورس��ول��ي أك��ن ول��م
راِع ل��ه وِس��رح��اٌن ال��م��ط��اي��ا ع��ل��ى آَم��نُ��ُه ل��س��ُت م��ك��اٍن ف��ي َم��ِط��يَّ��ت��ي
ب��اع��ي ض��يِّ��ٌق ف��إن��ي ب��َض��بْ��ع��ي وام��دد ق��دم��ي ط��ائ��ٌش ف��إن��ي ��ي ب��َك��فِّ ف��ارف��ع
داِع ش��اك��ٌر ف��إن��ي أُِض��ي��َع��ْت وإْن ب��ه ال��ج��م��ي��ُل ال��ح��م��ُد ف��ل��ك ي��ك��ن وم��ا

شكيمته، وشدة عزيمته قوة يمثل الذي املطلع، بهذا قصيدته بدأ كيف إليه فانظر
أحسن كيف انظر ثم الشعراء، يقول مما بدٍع عىل وال طريٍف معنى عىل يشتمل لم وإْن

قوله: يف السري عىل وحثها ناقته، مداعبة

َق��طَّ��اِع غ��ي��ُر ل��ل��ه��وادي ف��إن��ه ب��دا ل��ل��ص��ب��اح س��ي��ٌف ي��ه��وَل��نْ��ِك وال

القادسية عند عليه العمال وَجْور الفرات، يف وانحدارها سفينته ذكر يف أخذ ثم
فقد فقيٍه إىل القصيدة هذه قدم إنما كان وإذ اللفظ، فرائد متخريًا الوصف، يف متلطًفا
يلزم ما فذكر الفقهاء، بإصالح الربي سفره وصف يف خاطبه حني كله، اإلحسان أحسن
انظر ثم الفريضتني، بني والجمع والتيمم، الصالة قرص من الصحراء يف البعيد السفر
يفعل بما بالنهار، وتفرقهم بالليل رساهم وعن رفاقه، عدد عن كنَّى إذ ذلك يف إبداعه
يف تلطفه إىل وانظر أصبح، إذا يفرقها ثم املزدلفة، ليلة الجمار حصا يجمع إذ الحاج
أضعاف إليه املحسن يجزي بأنه وتعريضه فتوى، صورة يف الفقيه عىل حاله عرض
كلِّ يف وهو تحريمه، عىل املسلمني إجماع يخالف أْن غري من الرِّبا فيصطنع إحسانه،
يلجأ ال بأنه والفخر شمائله، وتعديد أخالقه تسطري عن يغفل وال نفسه، ينىس ال ذلك
السفينة اسرتداد يف حاجته عرض كيف وانظر القوت، والتماس الفقر اتقاء يف النَّاس إىل
بالضعف، االعرتاف بني جمع وكيف أسلوب، وأجىل لهجة، وأرق لفٍظ، بأعذب الشيخ عىل
وثناءً، حمًدا النجح عىل وجزاه اإللحاح، من ممدوحه أعفى وكيف النفس، بعزة واالفتخار
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اجتهد إْن الثواب من يوئسه ولم قرص، إْن الندم إىل يكله فلم ودعاءً، شكًرا اإلخفاق وعىل
، فجٍّ تركيٍب أو نابية، بكلمة فيه عثرت قلما رصني وأسلوٍب متني، لفظ يف ذلك كل …
هذه أنَّ عىل الخشوع. يف إرساًفا أو املدح يف لغًوا فيه صادفت وقلما خلٍق، معرض أو
له يُفصِّ لم ألمر عليه الشاعر سفينة يَرُدْد فلم حامد، أبي من عضًدا تلَق لم القصيدة

التاريخ.
العالء أبي حاجة يف غريه وجدَّ اإلخفاق، فأصابه اجتهد قد الرجل أنَّ إال نظن وما

الحكاري. أحمد بأبي يُعَرف رجل وهو فقضاها،
قصيدة يف النعمان بمعرة احتجابه بعد حكار، آلل النعمة هذه العالء أبو شكر وقد

يقول: وفيها ببغداد، العلم دار خازن صديقه إىل بها بعث جميلٍة،

غ��م��ط وال ان��ت��ق��اٌص ال م��ع��ن��ًى ب��أك��م��ل ال��ُع��ال س��م��ر ج��رى َح��كَّ��اٍر آل وع��ن
ال��ش��ح��ط وال ال��ف��راُق ِب��ُم��نْ��ِس��يَّ ف��ل��ي��س َف��ض��لُ��ه��ْم ال��س��ف��ي��ن��ة أم��ر يُ��ن��ِس��ه��م ف��إن
ي��ع��ط��وا ب��ن��ائ��ل��ٍة يُ��ب��َخ��ْل وإن ب��ج��اٍه ي��ن��ه��ض��وا ال��ج��اه ب��ك ي��ق��ص��ر إن أول��ئ��ك

أحسن للصنيعة وشكره بالجميل، الرجل اعرتاف تمثل بعدها، وما األبيات وهذه
تمثيل.

ببغداد؟ النَّاس عرفه كيف

له، النَّاس لقاء وعن بغداد، العالء أبي دخول عن ل مفصَّ بٍيش التَّاريخ يحدثنا ال
قصيدته ولعل العراق، إىل سبقه الشهرة من يشءٌ له كان قد الرجل ولكن به، واحتفالهم
بغداد مدينة العلم أهل من رجل دخول وكان إليه، النَّاس لفتت حامد أبي إىل ساقها التي
الكرامة، إليه ليُهدوا وجٍه كل من زائرهم إىل ينسلُّوا حتى الناس، يعلمه يكاد ال خربًا
القول وناقلوه جالسوه فلما العالء، أبي إىل سعوا أنهم شك فال علمه؛ ويبتلوا وليختربوه
قال كما بأنفسهم، وخلطوه به فرحبوا كثري، وفضل جمٌّ علٌم منه بهرهم األدب، فنون يف
هللا «ورعاية املعرة: إىل رجوعه بعد القاسم، أبي خاله إىل رسائله إحدى يف العالء أبو
وأكرموني الغيبة، يف عيلَّ وأثنوا املعاملة، بحسن أفردوني فقد ببغداد، عرفته ملن شاملة
الطيب القايضأبي عن السلفي الحافظ عن خلكان ابن روى وقد والطبقة.» النظراء دون
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قد وكان بغداد، واىف حني األديب، املعري العالء أبي إىل كتبت قال: هللا، عبد بن طاهر
غالب: ُسويَقة يف نزل

م��ح��لَّ��ُل م��ن��ه��ا َوال��ل��ح��ُم ت��ن��اول��ه ل��ح��ال��ٍب ي��ح��لُّ ال درٍّ ذات وم��ا
م��ض��ل��ُل ف��ه��و ال��ض��رِّ ُش��رَب رام وم��ن وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ش��اء ل��م��ن
��ُل ُم��َف��ضَّ ال��ج��م��ي��ع ع��ن��د وآك��ل��ه ط��ي��ٌب ف��ال��ل��ح��م ��نِّ ال��سِّ ف��ي ط��ع��ن��ت إذا
م��أك��ُل ِف��ي��ه��نَّ ال��رأي ل��ح��ص��ي��ف ف��م��ا ك��زازٌة ف��ي��ه��ا ل��ألك��ل وخ��رف��ان��ه��ا
م��ح��ص��ُل ال��ق��ل��وب ب��أس��رار ع��ل��ي��ٌم ُم��ب��رٌِّز إال م��ع��ن��اه ي��ج��ت��ن��ي وم��ا

الحال: يف الرسول عىل وأمىل فأجابني

م��ض��لِّ��ُل ال��ق��ائ��ل��ي��ن وب��ع��ض ص��واٌب ك��اله��م��ا ال��س��ؤال ه��ذا ع��ن ج��واب��ان
ي��ج��ه��ُل ف��ل��ي��س ب��خ��ًال ظ��نَّ��ه وم��ن ب��ك��اذٍب ف��ل��ي��س ك��رًم��ا ظ��نَّ��ه ف��م��ن
ال��م��س��ل��س��ُل ال��رح��ي��ق وال��درُّ ال��ح��لُّ ه��و ال��ذي وال��رَُّط��ب األع��ن��اب ل��ح��وم��ه��م��ا
ويُ��ؤَك��ُل يُ��ج��نَ��ى ال��ك��رم وغ��ضُّ ت��م��ر غ��ض��ي��ض��ٌة وه��ي ال��ن��خ��ل ث��م��ار ول��ك��ن
وأط��وُل أع��زُّ ب��ل ق��دًرا ال��ن��ج��م ه��ي م��س��ائ��ًال ال��ج��ل��ي��ُل ال��ق��اض��ي يُ��ك��لِّ��ف��ن��ي
م��ق��ب��ُل ي��ودك م��ن ول��ك��ن ج��دي��ًرا ب��ج��ه��ل��ه��ا ل��ك��ن��ُت ع��ن��ه��ا أج��ب ل��م ول��و

وقلت: عنه فأجبته

م��ك��م��ُل ال��ف��ض��ل س��اب��غ ط��رٍّا ال��نَّ��اس م��ن ن��ظ��ي��ره ي��ع��ز م��ن ض��م��ي��ري أن��ار
ُم��ش��ع��ُل ال��ن��ار ة ِح��دَّ ف��ي وخ��اط��ره ب��أس��ره��ا ال��ع��ل��وم ك��ت��ب ق��ل��ب��ه وم��ن
��ُل م��ف��صَّ ع��ل��ي��ه ب��اٍد وم��ع��ض��ل��ه��ا وج��ه��ره��ا ال��م��ع��ان��ي ِس��رُّ ل��ه ت��س��اوى
م��ك��بَّ��ُل ال��ب��ي��ان ب��أن��واع أس��ي��ًرا م��ن��ي��ع��ة ق��اد ال��ح��بَّ أث��ار ��ا ول��مَّ
ال��م��غ��ف��ُل رآه ح��ت��ى وإي��ض��اح��ه ب��ك��ش��ف��ه ف��ه��م ك��ل م��ن وق��رَّب��ه
��ُل ي��ت��م��هَّ م��ا غ��ي��ر م��ن وم��رت��ج��ًال م��س��رًع��ا ال��در ن��ظ��م��ه م��ن��ه وأع��ج��ب
ت��ن��زُل ال��ك��واك��ُب ح��ي��ث إل��ى ج��الًال م��ك��ان��ه وي��س��م��و ب��ح��ر م��ن ف��ي��خ��رج
ُل م��ط��وَّ ف��ي��ه��ا وال��ع��م��ر م��ح��اس��ن��ه ب��ف��ض��ل��ه ال��ك��ري��م ال��ل��ه ف��ه��ن��أه
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الرسول: عىل وأمىل مرتجًال فأجاب

ت��س��لَّ��ُل ال��خ��الف أه��ل ع��ل��ى س��ي��وٌف ب��ده��ائ��ه ال��ذي ال��ق��اض��ي أيُّ��ه��ا أال
م��ق��ب��ُل ال��م��س��ائ��ل ك��لِّ ف��ي وج��دُّك آه��ٌل ال��ع��ل��م م��ن م��ع��م��وٌر ف��ؤادك
م��م��وُل ال��م��ص��ون ال��ف��ه��م م��ن ف��أن��ت م��م��وٍل غ��ي��ر ال��نَّ��اس ب��ي��ن ك��ن��َت ف��إن
أْج��دُل ال��ح��م��ائ��م م��ث��ل وه��م ف��أن��ت م��ج��ادًال ال��خ��ص��وم خ��اط��ب��ت أن��ت إذا
��ُل ت��ت��م��هَّ ف��م��ا تُ��ْم��ِل��ي َق��ْل��ِب��ِه وِم��ْن م��خ��اط��ٌب ال��ش��اف��ع��ي ِف��ي ِم��ْن ك��أنَّ��ك
م��ت��ك��ف��ُل ال��ه��دى ب��إي��ض��اح وأن��ت دارًس��ا إدري��س اب��ن ع��ل��م يُ��رى وك��ي��ف
أج��م��ُل ج��واب��ك ع��ن وك��ف��ي ف��ع��ل��َت م��ا ب��ش��ك��ر ذرع��ي ض��اق ح��ت��ى ت��ف��ض��ل��ت
وي��ذه��ُل يَ��س��ه��ُو ف��اإلن��س��ان ب��ف��ض��ل��ك واث��ًق��ا أج��ب��ت��ك أن��ي ف��ي َف��ع��ذُرك
وأوُل أخ��ي��ًرا م��ن��ه��ا ل��ي ال��م��ج��ُد ه��م��ى ال��ت��ي رق��ع��ت��ك إن��ف��اذ ف��ي وأخ��ط��أت
ال��م��ت��ف��ض��ُل ال��ف��اِض��ُل وه��و رُس��ول��َك اح��ت��ف��اظ��ه��ا أروم أْن ع��دان��ي ول��ك��ن
تُ��ج��َع��ُل ال��م��واض��ع أع��ل��ى ف��ي وه��ي ب��ه��ا ع��اط��ًرا ال��م��ْس��ُك ي��ص��ب��ح أْن ��ه��ا ح��قِّ وم��ن
أم��ث��ُل وال��ش��ع��ر ال��ع��ل��م ف��ي ام��رٌؤ ف��أن��ت ُم��ت��م��ثِّ��ًال أش��ع��اره ف��ي ك��ان ف��م��ن
ت��ت��ك��م��ُل ب��ه َم��ن ��ا ح��قٍّ وِم��ث��لُ��َك ف��وق��ه��ا ب��أن��ك ال��دن��ي��ا ��ل��ِت تَ��ج��مَّ

أظهرت كما الفقه لدرس العالء أبي إتقاَن أظهرت التي الفقهية املحاجاة فهذه
ظهر حني شكٍّ غري من كانت إنما الشعرية، الحقيقة من خلت وإْن بديهته، رسعة
تعرَّض قد الشاعر ورأى اإلسفراييني، إىل العالء أبو بها بعث التي القصيدة القايضعىل
عن االمتحان هذا إسفار أنَّ يف شكَّ وال ويمتحنه، يختربه أْن فأحبَّ وأحكامه، للفقه فيها
إىل رسالته يف العالء أبو قص وقد الفقهاء. من كبرية طائفة إىل حبَّبه قد الشاعر نجاح
ببغداد أصدقائه إىل الُكتُب من كثريًا أرسل قد طاهٍر، أبا خاله أنَّ عىل القاسم، أبي خاله
زهري: بقول إيمانًا عليهم فأبى قضاءها، أحبوا حاجٌة له عرضت كلما فكانوا به، يُوِصيهم

ي��س��أِم ال��ذَّمِّ م��ن ي��وًم��ا يُ��ع��ِف��ه��ا وال ن��ف��س��ه ال��نَّ��اس ي��س��ت��ح��م��ل يَ��َزْل ال وَم��ْن

السالم. بمدينة حوله وجمعهم الناس، إىل العالء أبا عرَّف قد كله فهذا
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ببغداد واألدبية العلمية حياته

ببغداد، العلم يدرس العالء أبو كان كيف تسأله، أْن أردت إْن بيشء التَّاريخ من تظفر لن
دروس إىل يسعى كان وإنما أحٍد، من التلميذ مجلس يجلس لم أنه فيه، شك ال مما ولكن
العالء أبو حدثنا وقد النظري، إىل والنظري ، الندِّ إىل الندُّ يسعى كما ومجالسهم، العلماء
يف وال العراق يف أحٍد من العلم يطلب أْن إىل يَْحتَْج لم العرشين بلغ منذ أنه نفسه، عن

الشام.
خربٌ وهو الزند، سقط ديوانه العالء أبي عىل قرأوا بغداد أهل أنَّ املؤرخون وروى
رجوع بعد إال كتابًا، يرص ولم يُجَمع لم الزند سقط فإنَّ الرِويَّة؛ من يشء إىل يحتاج
يف إال الشاعر ينظمهن لم ، الغرُّ الجياد هنَّ قصائد الديوان هذا ويف بغداد، من صاحبه
رووا قد البغداديني فلعل العراق، أهل إىل بها بعث التي وكالقصائد ألمه، كرثائه عزلته
أْن امليسور فمن الكثري، باليشء ذلك وليس شبيبته، يف الشعر من نظم قد كان ما عنه
منها ألموٍر رحل إنما أنه عىل تلميذًا، وال أستاذًا بغداد يف يكن لم العالء، أبا بأن نحكم
يف املؤرخون أشار وقد ذكرهما، قدَّمنا اللتني املكتبتني زار قد أنه يف ريب فال الدرس،
بن سابور مكتبة ونظنها البرصي، الحسني بن السالم عبد يد يف كانت مكتبًة زيارته
أبو يسميها التي وهي وثالثمائٍة، وثمانني إحدى سنة السورين بني أنشأها التي أردشري،

العلم. داَر الزند سقط ديوان يف العالء
يَر فلم الكتب، من مكتبته يف ما السالم عبُد عليه فعرض : والذهبيُّ القفطيُّ قال
منه، فاستعاره الالت تيم ديوان إال بطرابلس،13 كلها قرأها قد كان إذ غريبًا؛ شيئًا فيها

مطلعها: التي املشهورة القصيدة مع إليه ه فردَّ معه وهو املعرَّة إىل وسافر

ب��ت��ك��ري��ت��ا ت��ك��ري ال ال��نَّ��اِر وم��وق��د ه��ي��ت��ا أو ال��زَّوراءِ ع��ن ال��ح��دي��ث ه��اِت

استعار إنما العالء، أبا فإن نفسه، الزند سقط يكذبه شك، غري من ٌ خطأ الخرب وهذا
إىل معه الكتاب يأخذ ولم القايض، التنوخي القاسم أبي وتلميذه صاحبه من الالت تيم
املعرَِّة إىل وصل فلما صاحبه، إىل يَُردَّه أْن وأوصاه السالم عبد عند تركه وإنما املعرَِّة،

الذكرى. من ١٤٧ صفحة انظر 13
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إىل بها وبعث القصيدة هذه فنظم الكتاب، هذا أمر نيس قد السالم عبد يكون أْن وأشفق
يقول: وفيها السالم، عبد إىل ال القصة، عليه يقصُّ القاسم أبي

م��ل��ف��وت��ا ال��ده��ر إل��ي��ه ق��ل��ب��ي يَ��َزاُل ف��م��ا ال��س��الم ع��ب��د إل��ى ال��س��الم أه��دي
م��ال��ي��ت��ا ال��الت ت��ي��م دي��وان إل��ي��ك م��ب��ع��ث��ه ��ي��ر ال��سَّ ي��وم ق��ب��ل س��أل��ت��ه
ال��م��واق��ي��ت��ا ف��أغ��ف��ل��ت ح��ٍج ق��ض��اء إل��ى نَ��ه��ْض��ُت م��ا أن��ي ل��ت��ع��ل��م ه��ذا

لم وكأنهما أناٍة، وال تثبٍت غري من الخرب هذا كتبا قد والذهبي القفطيَّ أنَّ ترى فأنت
ببغداد، العالء أبي شأن يف التَّاريخ غموض من يكن ومهما الزند، سقط درس يستوفيا
األدب دواوين ومن والحكمة، الفلسفة كتب من فيها ما وقرأ مكاتبها دخل قد فإنه
العلمية املجامع يف واشرتك ومناظراتهم، درسهم مجالس وحرض العلماء، وعرف واللغة،

يقول: وفيه أردشري، بن سابور مجمع يحرض فكان والخاصة، العامة واألدبية

م��ي��ه��ال األص��ائ��ل م��ط��راب ال��ورق م��ن ق��ي��ن��ٌة س��اب��ور دار ف��ي ل��ن��ا َوغ��نَّ��ت

عبد بدار الجمعة يوم يأتلف كان الذي الفلسفيَّ الخاص املجمع يحرض كان وكذلك
إليه: بها بعث قصيدٍة من يقول وفيه البرصي، السالم

ب��م��ج��م��ع ُح��ُض��ور ع��ن ذوت��ن��ي إل��ي��ك أن��ه��ا ع��روب��ة أش��واق��ي ت��ه��ي��ُج

املسلمني بني اللفظ هذا لشيوع الصفاء؛ إخوان أسماه الذي الرسي، املجمع هذا وكأن
وذلك واآلراء، األغراض يف تشرتك فلسفيَّة جماعة عىل الخاصة وداللته العرص، ذلك يف

يقول: حيث

دم��وع��ا ع��ل��يَّ أس��ٍف م��ن ي��ذُرون وم��ع��اش��ٍر ف��ارق��تُ��َه��ا ب��ل��دٍة ك��م
م��ض��ي��ع��ا ��ف��اء ال��صَّ إخ��وان ل��وداد أرى ف��ل��ن ال��خ��ط��وُب أض��اع��ت��ن��ي وإذا
ال��تَّ��ودي��َع��ا خ��ل��ي أودِّع ف��م��ت��ى ل��ل��ن��وى األص��ادق ت��ودي��ع خ��ال��ل��ت

126



الثانية املقالة

مرجليوث قال خاص. ذكٌر لذلك وسيأتي املرتىض، الرشيف مجمع يحرض وكان
امليادين يف أشعارهم الجمهور ينشدون القديمة، رومية يف الشعراء كان وكما وسالمون:

املنصور. مسجد يف قصائدهم ينشدون بغداد شعراء كان العامة،
من العادة هذه ورثوا قد الشعراء يكون أْن ننكر وإنما قاال، ما عليهما ننكر ولسنا
وإسالمهم، جاهليتهم يف النَّاس من بمأل أشعارهم يتناشدون زالوا فما األمم، من غريهم
بالربهان. ذلك إلثبات نتعرَّض أْن فيها خري ال التي اإلطالة ومن وحضارتهم، بداوتهم ويف
ينشد كان ولعله املنصور، بمسجد الشعرية املجالس هذه يحرض العالء أبو كان وقد
ولجه، إال ببغداد العلم بيوت من بيتًا يرتك لم العالء أبا أنَّ عىل يدل فهذا فيه، أشعاره
فيها، اشرتك إال الفلسفة بيئات من بيئًة وال حرضه، إال األدب مجالس من مجلًسا وال
العرص هذا تاريخ يدرس والذي والخلقية، العقلية حياته يف كله ذلك تأثري الواضح ومن
سبكتكني بن ملحمود كان بما الهند وبالد املسلمني بني فيه اشتدت قد الصلة أنَّ يعرف

الفتوح. وكثرة األثر بُْعد من فيها
بالعراق، وتجارتهم عروضهم وانترشت ببغداد، الهند أهل صالت كثرت جرم فال
الدينية ومقاالتهم آراؤهم معهم وانتقلت السالم، مدينة عىل منهم الوافدون فوفد

والفلسفية.
ومن بغداد، إىل وصل قد الهند، عند العالء أبا عارص الذي البريوني، كتب ما ولعل
تكن لم املسلمني وعقول الهندية الفلسفة بني الظاهرة الصلة بأن نجزم أْن نستطيع هنا

العرص. هذا يف إال
العالء. أبي فلسفة عن البحث عند ستفيدنا فإنه القضية هذه فلنذكر

بغداد يف فشله

الحياة من ويفرُّ العيش، وخفض الشهرة يلتمس العراق إىل رحل إنما الشاعر أنَّ قدَّمنا
وعلمائها بغداد أدباء من يبَق لم إذ بها ظفر فقد الشهرة فأما بحلب، السيئة السياسية
ق يُوفَّ فلم العيش وخفض السياسية الدعة وأما به، يُعَجب ولم يعرفه لم من وفقهائها
العالء أبي عهد يف سيما وال الشام، حال من خريًا تكن لم العراق حال أنَّ ذلك إليهما؛
بل الحازم، القويَّ املِلَك ذلك يكن لم حينئٍذ، يملكها كان الذي الدولة بهاء فإن ببغداد
الثراء من العالء ألبي يُتَح لم وكذلك مرٍة، غري األمور عليه فانتقضت عاجًزا، ضعيًفا كان
الناس، سؤال عن وامتناعه بالشعر، التكسب وإباءه العفة يف تشدده فإن يريد؛ كان ما
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وال ملًكا يمدح ال فهو إليه، سبيل ال أمًرا الثراء إىل وصوله َجَعَل نفسه؛ بكرامة وضنَّه
تحصيله يف يُنَفق أْن من وأرخص أكثر ببغداد والعلم عطية، وال هبًة يقبل وال وزيًرا،
بمثله وخليٌق الحاقدين، وحقد اد، الُحسَّ حسد من العالء أبو يَْسَلم لم كله هذا وفوق املال.
أو منه لخطأٍ إما يكره، بما النَّاس بعض يتلقاه أْن من يَْسَلم لم ثم محسوًدا، يكون أْن
وبني بينه الصلة أنَّ ذلك املرتىض، الرشيف مع فقصته األول فأما خصومه، من لحسٍد
يف مات حني واملرتىض، الريض والد أحمد أبا رثى حتى قويًة، متينًة كانت األرسة هذه
وكان املتنبي، ذكر فجرى ذلك، بعد املرتىض مجلس حرض ولكنَّه أربعمائة، سنة ُجماَدى
املرتىض فانتقصه له، ويتعصب يحبُّه العالء أبو وكان عليه، ويتعصب يكرهه املرتىض
القلوب يف منازل يا «لك قوله: إال له يكن لم لو العالء: أبو فقال عيوبه، يتتبَّع وأخذ
حتى برجله فسحب املؤرخون: قال ثم بإخراجه، وأمر املرتىض فغضب لكفاه، منازل»
غريها دون القصيدة هذه األعمى اختار لم أتدرون حرضه: ملن املرتىض قال ثم أُخِرج،

بقوله: عرَّض إنما قال: ال، قالوا: املتنبي؟! غرر من

ك��ام��ُل ب��أن��َي ل��ي ��ه��ادُة ال��شَّ ف��ه��ي ن��اق��ٍص م��ن ��ت��ي م��ذَمَّ أت��ت��ك وإذا

وقوة التعريض، يف العالء أبي حذق من القصة هذه تُمثِّل ما عىل ندل أْن نا يهمُّ ليس
القارئ نلفت أْن يعنينا وإنما األيام، تلك يف نادًرا يكن لم ذلك فمثل الفهم، يف املرتىض
قليل املادة، غزير الذكاء، نادر مكفوٍف رجٍل نفس يف الحادثة هذه ترتك أْن يمكن ما إىل
رجل إىل اإلساءة كلَّفه قد للمتنبي التعصب أنَّ ولوال العالء. كأبي ؛ الحسِّ قويِّ التصرب،

يشءٌ. ذلك من أصابه ملا ويجلُّه يحبُّه
كانت أنها مع الهني باليشء ليست املرتىض، كأرسة أرسٍة عداوة أنَّ الظاهر ومن

السلطان. يف وتماثلها الخالفة أرسة تنايص
النحوي، الربعي عيىس بن عيل الحسن أبي مع فقصته الحسد، وهو الثاني، وأما
أي: — اإلصطبل ليصعد الحسن: أبو قال استأذن فلما إليه، ذهب قد العالء أبو وكان
ولم مغضبًا انرصف العالء أبو سمعها فلما ياقوت. قال كما الشام أهل لغة يف األعمى،
حني زائره إيذاء قصد إنما الحسن أبا أنَّ يف نشك فما أخرى، مرًة الحسن أبي إىل يَُعد
يعنينا والذي بها، أنطقه الذي هو الحسد أنَّ يف نرتاب وما منه، بمسمع الكلمة هذه قال
أبي نفس من الكلمة هذه تقعه الذي املوقع تقدير إىل القارئ لفت هو إنما أيًضا هنا

العالء.
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للمتنبي متعصبًا يكون أْن يخرت لم العالء أبا فإن أحًدا؛ ذلك يف نلوم أْن لنا ليس
وراثي ملادحه ومهينًا عليه، متعصبًا يكون أْن يخرت لم هذا أنَّ كما املرتىض، عىل وشديًدا
وما حاسًدا، يكون أْن الحسن أبو ابتغى وال محسًدا، يكون أْن العالء أبو اختار وما أبيه،
وإنما الِجيد، أَْصيَد النفس، عزيز الشعور، دقيق اإلحساس رقيق يكون أْن العالء أبو آثر
من جاءه خربٌ إليها وانضم بغداد، عن العالء أبي إلزعاج اجتمعت قهريٌة خصاٌل تلك كل
سنة ببغداد أقام أْن بعد أدرجه يرجع أْن إىل فاضطر ه، أمِّ بمرض ينبئه النعمان، معرة

أشهر. وسبعة

بغداد من رجوعه

يقيم أن عىل عازًما كان وقد السالم، مدينة عن رصفاه اثنني سببني أنَّ العالء أبو ثنا يُحدِّ
بعث التي قصيدته يقول حيث وذلك أمه، مرض واآلخر الفقر أحدهما الدهر، آخر فيها

التنوخي: القاسم أبي إىل بها

م��س��ف��وت��ا ع��اد وث��راء أل��ق��ه��ا، ل��م وال��دٌة أم��ران ع��ن��ك��م أث��ارن��ي
ُم��وت��ا أن ال��ذُّخ��ري��ن إل��ى اإلي��اب ق��ب��ل ق��ض��ى ث��م ال��ب��ي��ن ع��ص��ر ال��ل��ُه أح��ي��اه��م��ا
إص��ل��ي��ت��ا ال��ِغ��ْم��د َك��ِس��رِّ دل��ي��ًال ع��ن��س��ي ت��ب��ع��ت ل��م��ا ل��ق��ائ��ي��ه��ا رج��اء ل��وال

الحسن، وأبي املرتىض من لقي ما ِذْكَر ونثره شعره يف عنَّا العالء أبو طوى وقد
أهل ذمِّ من اللزوميات، يف نلقاه ما فهم عىل فأعاننا ذلك، لنا حفظ قد التَّاريخ ولكن

كقوله: أحيانًا؛ بغداد

إي��الِق؟! وم��ن ش��اس م��ن ب��ال��ك��رخ َع��ِه��دتُ��ه��م ال��ذي��ن ول��ل��نَّ��ف��ِر ل��ي م��ا
ح��الِق ب��ك��أس رغ��م ع��ل��ى ش��رب��ُوا م��ه��ل��ه��ل ك��ش��رب م��ج��ادل��ة ح��ل��ق

من حنٍي بعد سرتى ما كثرة عىل ذمهم ملا ا رشٍّ هؤالء من لقي قد العالء أبا أنَّ فلوال
والرسائل. الزند وسقط اللزوميات يف أهلها عىل وثنائه بغداد، مدحه

وشدة ه حسِّ رقة فإن املساءات، هذه نسيان كلفته قد بنفسه مغاالته كانت ولنئ
البيتني. هذين يف عفًوا أنطقته قد تأثره،
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رسالته بذلك تنطق كما أربعمائٍة، سنة رمضان من بقني لست بغداد عن ارتحل
إىل انتهى حتى الخوف من ألوانًا فيه ولقي املوصل، طريق فسلك القاسم، أبي خاله إىل

بلده.

لسفره وحزنهم بوداعه بغداد أهل احتفال

السفر عىل بعزمه يسمعوا لم بغداد أهل أنَّ وغريها، الرسالة هذه يف العالء أبو ويحدثنا
فأبى النعمة، ألوان يف ورغبوه األموال، له وبذلوا عنه، نهيه يف وألحوا له، ارتاعوا حتى
أراد ملا يميض أْن إال يبَق فلم االنرصاف، أتم الدنيا عن انرصفت قد نفسه وكأن كله، ذلك

العزلة. من

بغداد عىل حزنه

وما الكرخ عنها يسليه ال املعرَِّة عىل الحزن شديد العراق، زار حني العالء أبو كان لقد
اإلنسان يشتهي ما كل ومن ، غضٍّ وأدٍب جمٍّ، علم ومن ظليٍل، وظل عذٍب، ماء من فيه
سؤال عن نفسه وعزة املال، من يده وإصفاُر أهله، من بُْعُده وكان وجسمه، نفسه للذَّات
قصيدتني ذلك يف فأنشأ األىس؛ هذا نفسه يف وتذكى الحزن، هذا قلبه يف تضاعف الناس،
— العراق يف قدره رفعة زادتا قد أنهما يف نشك وما — الزند سقط حوى ما خري من
مجرى والفتيات الفتيان من ببغداد الظرفاء ألسنة عىل جرى إحداهما، من بيتًا إنَّ حتى
— يقول كما — «الفرجة» سبيل عىل ببغداد خرج رجًال أنَّ ياقوت روى فقد األمثال،
بن عيل هللا رحم فقال: ظريٌف، شابٌّ لقيها حسناء، امرأٌة فمرت الجرس عىل فجلس
املرأة فتبعت الرجل: قال لوجه، منهما كلٌّ ومىض العالء. أبا هللا رحم قالت: الجهم،

الجهم: بن عيل قول أراد فأجابت: أفهمه، ولم سمعته يشءٍ عن أسألها

أدري وال أدري ح��ي��ث م��ن ال��ه��وى َج��َل��بْ��َن وال��ج��س��ِر ال��رص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ا ُع��ي��وُن

العالء: أبي قول وأردت

أه��وال ذل��ك دون ول��ك��ن ق��ري��ٌب م��زاره��ا إنَّ ب��ال��ح��زن داره��ا ف��ي��ا
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األخرى القصيدة وليست العالء، ألبي القصيدة بهذه النَّاس كلف تُمثِّل القصة فهذه
األوىل: يف يقول معنى، ودقة ومتانة، نضًجا منها بأقل العالء ألبي

ب��ع��ق��اِل َح��ب��ُس��ه ل��وال ال��ش��ام إل��ى ال��ص��ب��ا م��ع ي��ط��ي��َر أْن ِن��ْض��و َه��مَّ وَك��ْم

ويقول:

ل��ي��ال��ي م��ن��ذ ال��دَّه��ُر إل��ي��ه رم��ان��ي وإن��م��ا َداري ال��ك��رخ ل��ي��س ب��رق ف��ي��ا
ب��س��اِل؟! ل��ي��س ظ��م��آن ب��ه��ا ت��غ��ي��ث ق��ط��رٌة ال��م��ع��رَِّة م��اء م��ن ف��ي��ك ف��ه��ل

ما إىل يُقاس ال آباٍر ماء هو إنما إليه، ق ويتشوَّ يتمنَّاه، الذي املعرَِّة ماء أنَّ ولنالحظ
ويقول: سلسبيٍل، عذٍب من دجلة يف

ب��م��ح��ال أخ��ب��رت��ك��م ال ال��ل��ه ي��د وج��لِّ��ٍق ال��ف��رات ب��ي��ن أإخ��وان��ن��ا
ب��س��ؤال يُ��ب��ت��ذَْل ��ا ل��مَّ ووج��ه��ي س��ال��ٌم ال��ع��ه��د ع��ل��ى أن��ي أن��ب��ئ��ك��م
ب��الل ع��ن��د غ��ي��الن ��م��ه تَ��ي��مَّ م��ا ل��غ��ي��ر ال��ع��راق ��ْم��ُت تَ��يَ��مَّ وأن��ي
م��ال��ي وق��ل��ة أن��ص��اري بُ��ْع��ِد ع��ل��ى وح��ده ب��ف��ض��ل��ي م��ح��س��وًدا ف��أص��ب��ح��ت
ُم��َغ��اِل غ��ي��ر ��وم ال��سَّ ف��ي ب��ه��ا غ��دوت ب��ع��دم��ا ال��ع��واص��م أرض ع��ل��ى نَ��ِدْم��ُت

الثانية: يف ويقول

ال��ح��ال ب��ي اط��م��أن��ت ك��ي��ف ��لُ��ن��ي تُ��َج��هِّ ل��ن��ش��وة ح��ل��ت ال��خ��م��ر أنَّ ت��م��ن��ي��ت
م��ال وال أن��ي��س ال األم��ان��ي رذيُّ ش��ًف��ا ع��ل��ى ب��ال��ع��راق أن��ي ف��أذه��ل
وإق��الل ُم��ِش��تٌّ بَ��يْ��ٌن ح��زنً��ا ك��ف��ى وأس��رٍة ي��س��ٍر األه��ل��ي��ن م��ن ُم��ِق��لٌّ

ويقول:

س��آل ال��ع��واص��م أه��ل ع��ن ف��إن��َي وأه��لُ��ه��ا ع��نِّ��ي ب��غ��داُد َس��أََل��ْت م��ت��ى
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ويقول:

ج��ري��ال ص��ه��ب��اء ال��ك��رخ م��اء أنَّ ول��و م��ش��ربً��ا أن��ج��ع ك��ان ب��الدي وم��اء

ويقول:

ال��ب��ال ل��س��اك��ن��ك ف��ل��ي��ن��ع��م ال��ده��ر م��ن س��اب��ٌق ب��ك ف��ات��ن��ي إْن وط��ن��ي ف��ي��ا

ويقول:

ه��طَّ��ال ك��ال��م��زن وال��م��رء ب��ارًق��ا ل��ه أَِش��م ل��م دج��ل��ة س��ي��ف ف��ي م��اج��ٍد وك��م

ويقول:

وإق��ب��ال ح��ظ��وٌظ وال��دن��ي��ا زاد ل��م��ا ط��ل��ب��ت��ه ل��و ال��ذي رزق��ي َس��ي��ط��لُ��ب��ن��ي

أْن يمنعه لم القديم، وطنه وبني الشاعر نفس بني يصل الذي الشديد الحزن فهذا
القلب، يف ندوبًا منه وأبقى النفس، يف أثًرا منه أشد حزنًا فارقها حني بغداد عىل يحزن
استهزاؤه منه يُرِحه ولم حكمته، وال فلسفته عنه تُسلِّه ولم حياته، طول لزمه حزنًا
الفلسفي، شعره يف وظهر ونظمه، نثره به نطق بل القضاء، أحكام إىل واطمئنانه بالدنيا،

اللزوميات: يف فقال

ب��ب��غ��داذا أه��ل��ك ول��م ال��ب��الد ه��ذي إل��ى رج��ْع��ُت أن��ي ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف ي��ا
ذا أدَّى األوط��ان إل��ى اإلي��اب ق��ل��ت ت��واف��ق��ن��ي ال أم��وًرا رأي��ت إذا

دنيا، وال دينًا منها يُِفد لم أنه اعتقاده مع بغداد، عىل حزنه استبقى كيف وانظر
فقال:

وال��خ��رق ��ف��اه��ُة ال��سَّ إال أوب��ت��ي وم��ا ن��ل��ت��ه دي��ن وال دن��ي��ا ف��ال رح��ل��ت
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هناك بل حياته، طول عليها الندم فلزمه بغداد فارق الذي وحده العالء أبو وليس
بكاء. أمرَّ فبكوها كارهني، بغداد فارقوا التَّاريخ يحصيهم قوم

قال ما عىل إال يحتوي ال اآلداب، يف ممتًعا ا خاصٍّ ِسْفًرا نؤلِّف أْن لنستطيع إننا حتى
القايض بغداد، لفراق جزعوا الذين هؤالء من بغداد، لفراق الحزن يف والشعراء، الكتاب
بأبي نبا كما ببغداد املقام به نبا فقد املالكي، نرص بن عيل بن الوهاب عبد محمٍد أبو
فقال: لفراقه، يتوجعون فأخذوا يودعونه، أهلها معه وخرج مرص يريد فخرج العالء،

أنشد: ثم فارقتكم، ما الباقال من ا مدٍّ يوٍم كل يف عندكم وجدت لو وهللا،

ال��م��ض��اع��ف ال��س��الم م��ن��ي ل��ه��ا وح��قَّ م��ن��زٍل ك��لِّ م��ن ب��غ��داد ع��ل��ى س��الٌم
ل��ع��ارف ج��ان��ب��ي��ه��ا ب��ش��طَّ��ي وإن��ي ل��ه��ا ق��ل��ى ع��ن ف��ارق��ت��ه��ا م��ا ف��وال��ل��ه
ت��س��اع��ف ف��ي��ه��ا األرزاق ت��ك��ن ول��م ب��رح��ب��ه��ا ع��ل��يَّ ض��اق��ت ول��ك��ن��ه��ا
وت��خ��ال��ف ب��ه ت��ن��أى وأخ��الق��ه دن��وَّه أه��وى ك��ن��ت ك��خ��ل وك��ان��ت

طريقه يف مرَّ ألنه السالم؛ مدينة بفراق ُفِجعوا الذين بني من الرجَل هذا آثرنا وإنما
يقول: ذلك ويف وأكرمه، العالء أبو فضيفه النعمان، بمعرة مرص، إىل

وال��س��ف��را ال��ن��أي ف��ح��م��دن��ا ب��الدن��ا س��ف��ر ف��ي زار ن��ص��ر ب��ن وال��م��ال��ك��ي
ش��ع��را إن ال��ض��ل��ي��ل ال��م��ل��ك وي��ن��ش��ر ج��دًال م��ال��ًك��ا أح��ي��ا ��ه ت��ف��قَّ إذا

قربص: جزيرة يف حائط عىل مكتوبًا ُوِجد وقد ياقوت: قال

زائ��ر ب��ال��زي��ارة وي��ح��ظ��ى م��ش��وٌق ف��ي��ل��ت��ق��ي م��زاٌر ب��غ��داٍد ن��ح��و ف��ه��ل
ق��ادر ال��ه��مِّ م��ن أل��ق��ى م��ا ك��ش��ف ع��ل��ى إن��ه ال��نَّ��اس إل��ى ال أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

يرشب ال التي القصصية العني تلك منها تفيض كانت العرص، ذلك يف بغداد وكأن
بقربها. كلف إال شارٌب منها

العالء، أبو وصفه الذي العلم مورد وهو العذب، املورد ذلك فيها كان لقد نعم؛
جمرة عند الحىص من أكثر ببغداد العلم «ووجدت القاسم: أبي خاله إىل رسالته يف فقال
الجريد من وأقرب بخضارة، املاء من وأمكن بالجابرة، الصيحاني من وأرخص العقبة،

طامية. خرضاء أو موحية خرساء درٍة كل ودون مانع، خري كل عىل ولكن باليمامة،
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ت��س��ت��ط��ي��ع» م��ا إل��ى وج��اوزه ف��دع��ه ش��ي��ئً��ا ت��س��ت��ط��ع ل��م إذا

بغداد، عىل الحزن يف والنثر الشعر من العالء أبا أنطق الذي السبب نفهم هنا من
وهي فارقها، حني لها وداعه ذلك فمن قليل، غري حظٍّا ورسائله دواوينه من استغرق بما

فيها: يقول الزند، سقط يف جيدٌة قصيدٌة

��دِْع ال��صَّ إل��ى ال��ش��ع��وب أنَّ يُ��خ��بِّ��رن��ا ش��ْرِع ع��ل��ى ل��ي��س ال��غ��رب��ان م��ن ن��ب��يٌّ
ال��تِّ��س��ِع آي��ات��ه ب��ع��د م��وس��ى ص��ح��اب��ة ام��ت��رت وق��د م��ري��ٍة ف��ي أُص��دِّق��ه

ويقول:

ال��لَّ��ذِْع م��ن ي��ن��ي��ن م��ا زف��راٍت ع��ل��ى وال��ح��ش��ا ب��غ��داد أه��ل ي��ا أودُِّع��ُك��ْم
ظ��ل��ع ع��ل��ى ال��ع��ث��ار ب��ع��د م��ن ت��ح��ام��ل وإن��م��ا ي��س��ت��ق��ل ل��م ض��ن��ى وداع

ويقول:

رب��ع��ي وب��ي��ن��ه��م ق��وم��ي أن��ه��م ع��ل��ى وأه��ل��ه ع��ن��ك��م ال��ش��أم ال��ب��دي��ل ف��ب��ئ��س
ب��ال��ج��رع دج��ل��ة أف��ن��ي��ت إذن ق��درت ان��ن��ي ول��و ش��رب��ًة َزوُِّدون��ي أال
وال��رب��ع؟! ال��م��ف��اوز بُ��ْع��د م��ن ال��خ��م��س ع��ل��ى ن��غ��ب��ٌة دج��ل��ة م��اء م��ن ل��ن��ا وأن��ى

ويقول:

ل��ل��ن��ف��ع اْل��َم��ض��رََّة َف��َج��انَ��بْ��َن ُخ��ِل��ْق��َن ب��أْل��ُس��ٍن ال��ج��دال ف��ي م��ق��اًال أدرت��م

ويقول:

ال��ذرع َض��يِّ��ق��ة ب��غ��داد إل��ى ِب��َردِّي غ��وادر خ��وٌن وه��ي ال��ل��ي��ال��ي أظ��نُّ
ال��وس��ع ف��ي ذل��ك أل��ف��ي��ت ف��م��ا ح��م��ي��ًدا ل��دي��ك��م أم��وت أْن اخ��ت��ي��اري وك��ان
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ويقول:

ال��ق��ط��ع ع��ل��ى ب��ال��ف��الة ال��م��ط��اي��ا ن��ص��ب��ن��ا ف��إن��ن��ا ال��ح��ي��اة خ��ف��ض ف��دون��ك��م
ال��وق��ع ص��ائ��ب��ة وه��ي ال��رزاي��ا س��ح��اب ع��ل��ي��ك��م ج��ه��دي أث��ِن ل��م إْن ت��ع��ج��ل��ت

فلرُيَجع القول، بنا لطال بغداد عىل الحزن يف العالء أبو قال ما نروي ذهبنا أنا ولو
كثري. فهو ونثره شعره من نُِرش فيما ذلك إىل

أمه موت

والذع األلم شديد من نفسه يف لوقعه فكان أمه، نعي بلغه املعرة، إىل العالء أبي طريق يف
يف املسطور النثر من وبكثري الزند، سقط يف مسطورتني بقصيدتني أنطقه ما الحزن،

حياته. بقية لزمه الذي الحزن من املظلم البيت هذا بناء لنفسه م وتمَّ الرسائل،
يف وتزهًدا الدنيا، عن صدوًفا قلبه ومأل بشعة، سيئًة كلها األشياء له فمثل لزمه

عليها. وسخًطا لها، مقتًا بل مالذها،
عمره، من الرابعة ثوب ينُض وملا برصه ففقد باملصائب، العالء أبي حياة بدأت لقد
وأقبحهم مظهًرا، وأسمجهم ظالٍّ األصحاب أثقل ولزمه عرشة، الرابعة يعُد وملا أباه وفقد
السلطان عمال بظلم األيام لقيته بغداد إىل انحدر فلما الجد، وعثور الفقر وهو جواًرا،
مزاجها العلمية، الشهرة من كأًسا ببغداد إليه قدمت ثم سفينته، عىل واعتدائهم له،
من فشخص وعيده، اليأس إليه ونجز وعده األمل أخلفه ثم املقام، حسن من اليأس
وإذا الفشل، به ويحدو األىس، ويقوده الحزن، يسايره الطريق لفي وإنه كارًها. بغداد
الجد، عثور من األيام، عليه جنت عما سلوة يدخرها كان التي تلك بموت يلقاه النعي

الحال. وسوء
من يملك كان ما آخر فيها بذل عنيفٌة، سورة العالء أبي نفس يف الخرب لهذا كان
السورة هذه لنا تُمثِّل القاسم أبي خاله إىل ورسالته األيام، إىل واطمئناٍن بالدهر، ثقة

فقال: ابتدأها، كيف فانظر تمثيل، أحسن

النعمان، معرَِّة من ثبريٌ، ورسا صبريٌ طلع ما سيدي بقاء هللا أطال كتابي
إليه وإنا هلل فإنا مامة، بن كعب ُوروَد سآمٍة بعد ووردتها ، مستقرٌّ نبأ ولكل
هللا وصىل السمع، الَوْجد من له مستكٍّا الدمع، به ممزوًجا الحمد وله راجعون،
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قدًرا املحرش يف وترجح حزنًا، لساني بها يثقل صالًة وعرتته محمد سيدنا عىل
ووزنًا.

أنها له لظهر وتحليلها، الطالعة هذه فهم يف النفس علم استعان القارئ أنَّ فلو
إىل وصل حني العالء أبو دها يُصعِّ كان التي الحارَّة الزفرات تلك من نسيًجا إال ليست
إن منه، والتزوُّد وداعه عىل الحرص أشد ويحرص لقاءه، يرجو كان من فافتقد املعرَِّة،

منرصف. بُْعده عن وال بدٌّ، فراقه من يكن لم
يشء، كل عىل العالء أبا أسخط قد يأس يشوبها الزفرات، تلك من نسيٌج هي نعم؛
جفونه من املسفوحة، بالعربات ممزوًجا إال ربه إىل الحمد يسدي أْن يرَض لم حتى
يصيل أْن يشأ لم ثم سمعه، عىل ثقيًال الحمد هذا جعل حتى ذلك يقنعه ولم املقروحة،
ما أنَّ عىل قلبه، به جاد وإْن لسانه، به يثقل عبئًا عليه الصالة جعل حتى النبي عىل
للقلوب، لذاعة الجمر من قطًعا إال الحقيقة يف ليست التي الجمل تلك من الرسالة يف أتى

ذلك: بعد قوله إىل فانظر وسورتها، نفسه اضطراب يُمثِّل

ل��ي��ت ال��ح��دث��ان م��ن ت��غ��ن��ي وم��ا م��ي��ت وال��م��رء ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أال
ب��وادي��ه��ا ي��ح��ل��ل ول��م ف��ه��ًم��ا ي��غ��ُز ل��م س��ف��ه ض��ل��ة ول��ي��ت ع��م��ًرا ل��ي��ت ي��ا
ي��ت��ن��دم ت��ل��َف��ه ل��م ك��أع��ق��اب��ه ل��ل��ف��ت��ى ي��ب��دون األم��ر ص��دور انَّ ل��و

كأمس: حياتك أصبحت رمٍس، ساكنة من هللا رحمة

ال��ده��ر ب��ق��ى م��ا ال��ح��زُن ع��ل��ي��ك س��ي��ب��ق��ى ف��إن��ه ال��رج��اء م��ن��ك ي��ن��ق��ط��ع ف��إن

وسريًا: إيضاًعا إال املحن يف أزيد وال خريًا بعدها آمل وال

ال��ب��ل��ق��ع ال��م��ك��ان ي��الئ��م��ك ال إذ م��ف��ق��ودٍة م��ن ع��ل��ي��ك اإلل��ه ص��ل��ى
ف��ي��ف��زع ال��ش��ج��اع ب��ه ي��م��رُّ ب��ل��ًدا ف��روق��ٍة ج��دَّ وك��ن��ِت ح��ل��ل��ِت أنَّ��ى
دن��ي��ان��ا أس��ب��اب م��ن دن��ي��اك أس��ب��اب ان��ق��ط��ع��ت إذا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ال

القرظة، عنزى يئوب حتى سلوة ال بعيٌد، وهللا موعٌد الحرش، موعدك األيام سلوة يا
مكة. من نبيٌّ ويُبَعث الحرية، إىل النعمان ويرجع
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أني أعلمتها قد وهللا أني عىل صربًا، بها أقتل أْن لَوَجَب زبًرا اآلجال تكن لم لو
الشارب، مزقة ظنته وأحسبها فيه فأذنت مزمع، جادٌّ ذلك عىل عزمي وأنَّ مرتحٌل،
َد، ُجدِّ نفد كلما الجنة أهل كنعيم لفقدها وحزني كتاٌب. أجل ولكل الخالب، ووميض

زمان. وإفناء سامع إمالل ورشحه
عثرٍة من يتخلَّص يكاد ال داجية ظلمٍة يف الحزن من يتخبط مكفوًفا إليه تَر ألم
ألمه خطاب ومن جديد، بحزن تولٍُّه إىل قديم بشعر تمثٍُّل فمن أخرى، تصيبه حتى
نفسه يسيلِّ يكاد ال هو ثم بينهما، األسباب انقطعت وقد عنها حديث إىل أمامه، يتمثلها
نفس أحاديث هي إنما سبيل، من قلبه إىل لسلوٍة ما فيقسم واألىس، الحزن يملكه حتى
سلطانًا للعقل ترتك فلم العواطف، عليه سيطرت ولساٍن ، مستقرٍّ غري وقلب مضطربٍة،

عليه.
منهما أشبه بالوصف فهما أمه؛ رثاء يف العالء أبو نظمهما اللتان القصيدتان أما
الصناعة من الشعر إليه يحتاج ما أنَّ والظاهر شعره، عىل الكالم عند سرتى كما بالرثاء
تمثلها التي العواطف تلك بحدة ذهب الذي هو فيه والرتوي الوصف تكلف ومن واألناة
أمه رثاء يف شعره من أبلغ كانت العالء أبي حياة فإن الجملة وعىل املاضية. الرسالة
كان ولكنه الفشل، زمن عليه قدر ما خاتمة أمه العالء أبي َفْقُد كان عليها، والحزن
أمه، فقد إحداهما: رزيتني؛ من يأتلف ألنه نفسه؛ يف أثًرا الدهر رصوف من لقي ما أشد
السالم، مدينة من به أرسع الذي هو والدته لقاء عىل حرصه فإن بغداد. فقد والثانية:
قصيدته يف يقول حيث وذلك اإلعدام، وألم العيش مرارة الحتمل يلقاها لن أنه علم ولو

التنوخي: القاسم أبي إىل بها بعث التي

م��س��ف��وت��ا ع��اد وث��راءٌ أل��ق��ه��ا ل��م وال��دٌة أم��ران ع��ن��ك��م أث��ارن��ي
ُم��وت��ا أن ال��ذُّْخ��َريْ��ِن إل��ى اإلي��اب ق��ب��ل ق��ض��ى ث��م ال��ب��ي��ن ع��ص��ر ال��ل��ه أح��ي��اه��م��ا
إص��ل��ي��ت��ا ال��غ��م��د ك��س��رِّ دل��ي��ًال ع��ن��س��ي ت��ب��ع��ت ل��م��ا ل��ق��ائ��ي��ه��ا رج��اء ل��وال
م��س��ب��وت��ا ال��خ��ض��راء ف��ي اْل��َج��ْدَي ت��راق��ب ط��اوي��ًة األن��س ذئ��اَب َص��ِح��بْ��ُت وال

العالء أبو أنفق فيما قليل غري عمًال عمل قد واألحزان، اآلالم من املؤلَّف املزاج هذا
بغداد. من رجوعه بعد األيام من النعمان، بمعرَِّة
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الناس اعتزاله

بيته ولزوم النَّاس واعتزال الوحدة عىل حمله الشاعر، حياة يف املزاج هذا أنتج ما أخصُّ
إليه َض بغَّ النَّاس ولؤم الدهر أذى من لقي ما فإن يعدوه؛ ال ببلده واالستقرار يربحه، ال
العزلة، حب من شيئًا العالء أبي طبيعة يف أنَّ والظاهر االنفراد، إليه وحبَّب االجتماع،
الغريزة وحيش «إنه القاسم: أبي خاله إىل رسالٍة يف فقال نفسه، يف العالء أبو عرفه
عليه، ويحث الوحدة مذهب يؤيِّد الذي الشعر، من بكثري لزومياته ونطقت الوالدة.» أنيس
نحيص أْن فسبيلنا اآلن فأما الفلسفية، آرائه يف الرأي هذا عىل الكالم عند له وسنعرض
شعره عليها ودل ذكرها التي الغريزة هذه فأولها العزلة، هذه عىل حملته التي األسباب
حفالتهم يف الناس، آداب من كثريًا َجِهَل عينيه َفَقَد حني فإنه برصه؛ ذهاب ومنها ونثره،
فكان النفس، عزيُز الحياء شديُد قدَّمنا كما وهو ومجالسهم، أنديتهم يف ومواضعاتهم
العفو مكان أو واالستهزاء، السخرية مكان منهم فيكون النَّاس، أَِلف ما يخطئ أْن يكره
كان ثم استطاع، ما عرشتهم يتجنَّب أن فآثر له؛ والرثاء عليه الشفقة مكان أو واملغفرة،
امليل، هذا نفسه يف كله ذلك فقوَّى له؛ النَّاس معاملة وسوء فقره، وشدة وأمه، أباه َفْقُده
ويحرض العلم، وأهل الفالسفة يلقى حيث ببغداد، اإلقامة يف فشله ذلك بعد كان ثم
تُقاس ال التي تلك النعمان، بمعرَّة اإلقامة إىل اضطراره ثم واملناظرة، الجدل مجالس
قد البغداديني بِعرشة لذته وكانت العلماء، من وخلوها العلم من إلصفارها بغداد إىل
يرى فيما رأى الذي الفقيه مثل ذلك يف فمثله فاجتنبها، النَّاس من غريهم إليه ضت بغَّ
ض بغَّ ما والحالوة، العذوبة من لريقه ليجد وإنه فأفاق، فيه يف تفل النبي كأن النائم،

مات. حتى والرشاب الطعام إليه
كلمًة، يسمع كان فما املالحظة، دقيق الذكاء، شديد كان قد العالء أبا أنَّ قدَّمنا ولقد
واستقىص ها، رسِّ عن بََحَث إال نازلٍة، ونزول حادثة، حدوث يعرف أو حركًة، يحس أو
نُفوَسهم وبال درسها، فأحسن النَّاس أخالق درس أنه يف شك فال وغايتها، مصدرها
كتب من قرأ أنه يف ريب وال ا. رشٍّ إال واالبتالء الدرس له ينتج لم ثم بالءها، فأجاد
حتى بالناس، ظنه وسوء للدنيا بغضه فاشتد نفسه، يف األهواء هذه وافق ما الفالسفة
وعرضهم لفراقه، وحزنهم بوداعه البغداديني احتفال عن القاسم، أبا خاله حدَّث ملا إنه
اإلخالص؟! أم النفاق مصدره أكان ذلك: من فعلوه ما كل يف شكَّ واألرزاق األموال عليه
ألزمته التي هي كلها األسباب فهذه الحالتني! كلتا عىل له محاسنتهم لهم شكر ولكنه
وتفكري، بحٍث بعد إال النَّاس يعتزل لم أنه عىل تدل وهي املحبسني، رهن ته وسمَّ داره
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وتدلنا فراقها، عىل عزم حني ببغداد ألصدقائه استشارة وبعد نظر، وإجالة رويٍَّة وبعد
العزلة، عىل بعزمه يخربهم إليهم، يصل أن قبل املعرة أهل إىل كتبها رسالة ذلك عىل
إماًما اتخذه الذي الشديد القانون هذا لنفسه ويرسم بلقائه، يحتفلوا أن عن وينهاهم
حتى رسائله ديوان يف ُحِفظت ولكنها املعرة، أهل إىل الرسالة هذه تَِصْل لم مات، أن إىل
آثرنا ولذلك الناس؛ ومجانبة العزلة عىل عزمه وصف يف يُؤثَر ما أبلغ ولعلها إلينا، انتهت

قال: روايتها.

الرحيم الرحمن هللا بسم
عبد بن أحمد من بالسعادة، هللا شملهم باملعرَِّة، املقيم السكن إىل كتاٌب هذا
ولمَّ أسلمها، وال الجماعة هللا سلم وداناه، عرفه من به خصَّ سليمان بن هللا
مجتمع — العراق عن منرصيف إياهم مناجاتي فهذه اآلن أما آملها، وال شعثها
وودعت فانقضت، الحداثة قضيُت أْن بعد — السلف بقية وموطن الجدل أهل
أوفق فوجدت ورشه، خريه وجربت أشطره، الدهر وحلبت فمضت، الشبيبة
سانح من األروى كبارح النَّاس من تجعلني عزلًة الحياة، أيام يف أصنعه ما
حيزي، إىل املنفعة اجتذاب يف قرصت وال لنفيس، نصيحًة ألوت وما النعام،
بخصائلهم، يُوثَق نفر عىل جالئه بعد فيه، هللا واستخرت ذلك، عىل فأجمعت
برقه، قىض بليل عليه ي أَْرسِ أمر وهو رشًدا، تمَّ إذا ه وعدَّ حزًما، رآه فكلهم
غذي ولكنه والسنة، الشهر ربيب وال الساعة، بنتيج ليس النعامة، به وخبت
يتفضل أْن مخافة ذلك إعالمهم وبادرت الطويل، الفكر وسليل القادمة، الحقب
فيتعذر فيه ليلقاني بسكناه؛ عادتي الجارية املنزل بالنهوضإىل متفضل منهم
وربَّ القطيعة. وسوء األدب، سوء سمجني: بني جمعت قد فأكون عليه، ذلك
القرون سمحت وما اختار.» وما امرأ خلِّ » السائر: واملثل له، ذنب ال ملوٍم
من وانقضابًا النجوم، فتيق كنبذة نبذًة ثالثة: أشياء وعدتها حتى باإلياب
خوف من أهله جال إْن البلد يف وثباتًا القوب، من القائبة كانقضاب العالم
كانت السواد مع النفرة إال الشفق يظهر أو عيلَّ يشفق من أبى فإن الروم.
بلقاء أتكثر وال النشب، من أستكثر سافرت ما وأحلف األدماء، أو األغفر نفرة
الزمن يسعف لم مكاٍن أنفس فشاهدت العلم بدار اإلقامة آثرت ولكن الرجال،
وهللا الزمان، به استأثر عما فلهيت القدر، مغالب والجاهل فيه، بإقامتي
النعمة عليهم ويسبغ والركاب، الخيل أحالس ال األوطان، أحالس يجعلهم
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فلقد البغداديني؛ جزاء ويحسن الغرير، الظبي عىل الطلقة القمراء سبوغ
عيلَّ وعرضوا علٍم، غري عىل بالفضيلة يل وشهدوا أستحقه، ال بما وصفوني
معروف إىل هشٍّ وال بالصنيعات، جذٍل غري فصادفوني الجد، عرض أموالهم

املتوكلون. يتوكل هللاُ وحسبي كارهون، لرحييل وهم ورحلُت األقوام،

عليها، وحرص الوحدة ابتغى إنما العالء أبا أنَّ باحٍث، إىل يُخيَّل أْن يمكن هل
عرشة طريق من تحصيلها أعياه أْن بعد النعمة إىل وسبيًال املجد، إىل طريًقا يتخذها
يف نجتهد ما بمقدار إال الخاطر هذا لنا يخطر فما نحن أما معهم، واالجتماع النَّاس
عىل واضحًة، داللًة يدل الرجل حياة من املايض فإن تخيله؛ عن القارئ ورصف دفعه
املجد أنَّ الحق من وليس متبذٍل، غري وعفيًفا متكلٍف، غري ساذًجا أيامه ينفق كان قد أنه
اليسري من كان فقد أعجزهما، الذي هو أنه الحق وإنما العالء، أبا أعجزا قد والنعمة
أْن يستطيع كان والنجاح، بالظفر واثٌق وهو العيش، من ألوانًا ببغداد يعيش أْن عليه،
يستطيع وكان والغنى، الثروة له يكفل ما العراق رساة من فينال الشعراء عيشة يعيش
ذلك عن انرصف ولكنه عرصه، يف الفالسفة حياة يحيا وأْن اللغويني، عيشة يعيش أْن

فيه. حياته بقية أنفق الذي السجن هذا إال يرَض فلم كله،
هذه أعان قد املؤثرات من حياته اكتنف ما وألن تأباه، فطرته ألن ذلك؛ عن انرصف
أنَّ القفطي رأى لقد املحتوم، الصارم القانون بهذا وأخذه صاحبها تعذيب عىل الفطرة
لو العالء أبا أنَّ نحسب ولكنا ، حقٌّ وهذا نفسه، وعزة لفقره بيته لزم إنما العالء أبا
ذلك عىل الربهان فأما واالجتماع، الرتف نعيم من شيئًا والعزلة بالزهد عدل ملا غنيٍّا كان

حنٍي. بعد فسيلقاك

الثالث طوره

ظاهرة شٍك غري من كانت ولكنها التاريخ، يصفها لم النعمان بمعرة داٍر عىل اآلن بنا قف
آثار وجهه يف نحيٌف، مكفوٌف رجل فيها انزوى قد املزدانة، وال بالجميلة ليست الفقر،
عرشة من وأمله حينًا، أمه عىل حزنه تمثل مختلفٌة صوٌر جبينه عىل ترتسم الجدري،
يهتدي ال الذي املظلم السجن هذا له يخبؤها التي السعادة تلك يف وأمله حينًا، النَّاس

والثالثني. الثامنة عمره من يعُد لم الرجل وهذا الظنون، إليه تصل وال النجم، إليه
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تراه بحيث السجني هذا من وتقف الدار، هذه تدخل أْن يف استطعت ما تخيَّل
به، ليعبث الكسل وإنَّ جلس، قد خادًما الدار نواحي من ناحية يف رأيت ربما وتسمعه،
تلطَّْف والنشاط، القوة يفيده ما األعمال من يجد ال ألنه عليه؛ ليتسلط الخمول وإنَّ
السجني هذا خذ بمكانك، السجني هذا يؤذن ما الحركات من يأتي ال حتى الخادم بهذا
غليٍظ ثوٍب يف التف وقد الوصف، من قدمنا ما عىل لرتاه إنك سمعك، إليه وألِق بعينك،
أخالقهم بلوت لقد وللناس؟! يل ما يقول: وهو اللبد من فراش عىل وجلس القطن، من
الُحُجب، وبينهم بيني فلتَُرضبَنَّ نكًرا، إال أجد فلم طباعهم واختربت ا، رشٍّ إال ألَق فلم
إليهم تحدثت ولقد محاًال، إال نطقوا فما منهم سمعت لقد األستار، وبينهم بيني ولتُسَدَلنَّ
إال استجابوا وما األهواء، طاعة إال آثروا فما النهى وأولو الحكماء قبيل إليهم وتحدث
من وليُمَحنَيَّ لساني، تحديثهم عن وليُعَقَدنَّ أذني، حديثهم عن فلتَُصَمنَّ الشهوات، لدعاء
كارًها، أتيتها لقد وللدنيا؟! يل ما القبور، أهل من اليوم بعد وليَْحَسبُنِّي شخيص، قلوبهم
من واحتملت أرُج، لم ما لذاتها من ذقت ولقد كارًها، منها وألخرجن كارًها، وعارشتها
يأٍس، إىل األمل وإذا شقاءٍ، إىل السعادة وإذا ألٍم، إىل اللذة فإذا أحتسب، لم ما آالمها
تزدريني، أْن قبل وأزدِرها تطرحني، أْن قبل أطرحها لم إْن ألحمق إني قنوٍط، إىل والرجاء
أنَّ لوال والنسل؟! وللزواج يل ما الجميل، والصرب النافع بالعزاء لذاتها عن قلبي وأمأل
أحتمل أْن يقنعني أفليس عناءً، احتملت وملا أمًلا، لقيت ملا الحياة هذه يف بي قذف قد أبي
وللحيوان؟! يل ما إثًما؟! يقرتف ولم ذنبًا، يجِن لم بريءٍ إىل أنقلها حتى الجناية هذه
ال ا حقٍّ الحياة من أستلبه حتى ذلك يُرِضيني وال مآربي، يف فه وأُرصِّ منافعي، يف ره أُسخِّ
روعت لطاملا إياه! تحميله عن الرحمة تدفعني ال قسًطا األلم من وأحمله استالبه، أملك
النحل وغصبت دره، الفصيل عن رصفت ولطاملا بسلخها، الشاة وفجعت بأمه، الفرخ
للجوع، لدفًعا النبات من األرض تخرج فيما إنَّ أثيٌم، لظالٌم ذلك عىل وإني كدها، ثمرة
أنا لرشًها فوقهما ما عىل الحرص يف وإنَّ للغليل، لشفاءً املاء من السماء تُنِزل فيما وإنَّ
مثنى أعاجيبها فكلفتني حينًا لها أصغيت لقد ولنفيس؟! يل ما عيوٌف، وعنه كارٌه، له
ال بقانوٍن فآلخذنها الحال وسوء والكد األلم إال طاعتها من أفدت أرادني وما وفرادى،
سيطرت أْن بعد عليها وألسيطرن ملكتني، أْن بعد وألملكنها تعدوه، ال وحدٍّ تجوزه،

والسلطان. القوة من حظَّه العقل عىل وألوفرنَّ عيلَّ،
يبدأ أربعمائة؛ سنة آخر بيته لزم حني نفسه، إىل السجني هذا يتحدث كان كذلك
ويلبس يلقاهم، أْن حقه ومن النَّاس يعتزل يشءٍ، كل يف يلزم ال ما ويلتزم قاسية سرية
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يتذوق أْن حقه ومن الطعام غليظ ويأكل لينها، يتخري أْن حقه ومن الثياب، خشن
ثم بالنسل، يتمتع وأْن الزوج إىل يسكن أْن حقه ومن والعقم، العزوبة ويؤثر رقائقه،
هذا تنفيذ إىل ق ُوفِّ فهل واحٍد، حرٍف التزام هللا له رخص وقد حرفني، القافية يف يلتزم
يستطع لم واحًدا شيئًا إال أصوله من بأصٍل يخُل لم تنفيذه، إىل ق ُوفِّ قد نعم؛ القانون؟

إليه. يصل أْن وال به يظفر أْن

العزلة طلب يف فشله

أخذ حتى النعمان، بمعرَّة الشاقة سريته يبدأ يكد لم الرجل فإن الناس، اعتزال هو ذلك
تكن لم التامة العزلة أنَّ والحق ردهم، وبني بينه يحول والحياء إليه، يسعون النَّاس
ال الحياة لذات كل يف زهد وإْن فإنه ضائعة، أمنيًة كانت وإنما العالء، ألبي ميسورًة
عرشة يكلفه وكالهما به، واستأثرا ملكاه قد اللذين والتأليف العلم يف يزهد أْن يستطيع
أن باملعرَّة استقراره بعد يلبث لم لذلك عنه؛ ويكتب له يقرأ من إىل الحتياجه النَّاس
إال هو وما وآدابها، اللغة عليه يدرسون وأخذوا الطالب، حوله فالتفَّ بالتعليم، اشتغل
أخذ حتى أعواٌم، الحال هذه عىل تمِض لم ثم حوله، سوادهم كثر حتى القليل الزمن
لم أنه عىل املعارشة، أنواع أشد إىل عزلته فاستحالت إليه، ويكتبون يزورونه النَّاس
العلم، إال بهم يصله لم فإنه بالناس اختالطه كثر وإْن ألنه العزلة؛ هذه لفوات يأسف

يسوءه. أو يؤذيه ما العلم يف وليس

شهرته

الشام، كبالد بالٍد يف والتعليم بالدرس العالء كأبي رجل يشتغل أْن املنتظر من ليس
النَّاس حرص ومن نفسه، يف الرجل قيمة من علمت ملا طالبه؛ سواد يكثر أْن غري من
كابن حلب بإقليم الخامس، القرن يف العالء أبو كان ولقد العرص، ذلك يف العلم عىل
أهل ثم عامة، الشام أهل ثم خاصًة، حلب أهل به فتسامع الرابع، القرن يف خالويه
سبيل يف يحتقرون األرض، أقطار من عليه يفدون الطالب وأخذ جميًعا، اإلسالمية البالد
من إليه، التربيزي الخطيب رحل لقد حتى املال، وقلة املنة، وضعف ة، قَّ الشُّ بُْعَد ذلك
أبي بني الرسائل اتصلت ثم غرضه، تبلغه مطيٍة عن لعجزه أثقاله يقل ماشيًا خراسان
وأصحاب والعلماء، والقضاة واألمراء، الوزراء وفيهم والعراق، الشام عظماء وبني العالء
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ببغداد؛ أقام لو به، يظفر كان ما أنه نظن بما الصيت، بُْعد من الرجل وظفر املكانة،
واملنافسني. الخصوم لكثرة

درسه موضوع

ديٍن، وال فلسفٍة أستاذ يكن لم فهو وآدابها، اللغة غري شيئًا درس العالء أبا أنَّ نعرف ال
اشتملت الذي النحو، هذا الفلسفة لفظ من فهمنا إذا أنَّا غري وأدٍب، لغة أستاذ كان وإنما
العالء أبا بأن االعرتاف من بدٌّ يكن لم العلمية، الفلسفة عىل نقرصه ولم اللزوميات عليه
ما منه لهم ويُفرسِّ ونثره، شعره عليهم يُميل كان ألنه أيًضا؛ الفلسفة لطالبه درَّس قد

التفسري. إىل احتاج

بالزندقة اتهامه

قد واألدب، اللغة يف دروٌس كأنها العالء، أبو يلقيها كان التي الفلسفية الدروس هذه
النَّاس فرأى ِذْكَره، قدَّمنا الذي القانون ذلك معها وشاع الناس، وتناقلها عنه شاعت
الحديث، عىل الساخط للجديد، املنكر األرض أهل يف زال وما يعرفوه، لم شيئًا ذلك من
الخامسة، املقالة يف املوضوع هذا وسندرس دينه، يف واتهموه بالزندقة، الرجل فرموا
ألوانًا عليه جرت قد الزندقة وصمة أنَّ أحدهما أمرين، إىل منه لننتقل اآلن ذكرناه وإنما
دخل فقد والتشنيع، الشتم يتجاوز ال ألنه الفيلسوف؛ به يستهني أذًى ولكنه األذى، من
يقرأ أْن النَّاس بعض منه فطلب القاسم، بأبي يُعَرف املعرَّة قراء من رجٌل يوم ذات عليه
أَْعَمٰى اْآلِخَرِة ِيف َفُهَو أَْعَمٰى ِذِه ٰهَ ِيف َكاَن ﴿َوَمن اسمه: عز هللا قول فتال القرآن، من شيئًا
ا حقٍّ الرجَل آملت قد السيئة النية هذه وكأن العالء، أبي إيذاء يريد وإنما َسِبيًال﴾، َوأََضلُّ

الرجل: هذا هجاء يف قال فإنه أمًلا، يُظهر لم وإْن

ي��دري وال ي��دري م��ن ل��ك��لِّ أع��ج��وب��ٌة ال��ق��اس��م أب��و ه��ذا
ال��ُم��ق��ري ال��ش��اع��ر وه��و ـ��ق��رآن ال��ـ ي��ق��رأ وال ال��ش��ع��ر ي��ن��ظ��م ال

عنك؟! النَّاس يرويه الذي هذا ما فسأله: باملنازي، املشهور الوزير عليه ودخل
الدنيا لهم تركت وقد حسدوك وعالَم املنازي: فأجاب عيلَّ. فكذبوا حسدوني قوٌم قال:
عنه. قمت حتى يكلمني ولم أطرق ثم واآلخرة؟! العالء: أبو قال املنازي: قال واآلخرة؟!
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قال: األنبياء! إالَّ صدقَت، قال: أحًدا. أهُج لم العالء: أبو له فقال القضاة بعض وزاره
باألذى، الرجل يلقوا أْن دون يتعمَّ كانوا ناًسا أنَّ عىل تدل األنباء فهذه … لونه فتغريَّ

نفسه. من بلغ ربما ذلك وكان
فما العلمية، شهرته يف وال نفسه، يف بسوء تُِصبْه لم الزندقة وصمة أنَّ الثاني: األمر
الجم، بالعلم له يشهدون وأصدقاؤه خصومه زال وما مات، أْن إىل كثريين طالبه زال
سلطان أو حاكم من خوف عىل ليلًة بات أنه علمنا وما الكثري، والتفوق النادر، والذكاء

رصيٌح. كذٌب أنها يف نشك وما يروونها، قصٍة من كان ما إال
فأنزلهم عليه، ليقبضوا فارًسا خمسني العالء أبي إىل بعث حلب وزير إنَّ قالوا:
العالء أبو ن فهوَّ هذا! عن وأغنانا أغناك كان ما له: فقال عمه، عليه ودخل له، مجلًسا
الضيوف ويقول: غامضًة، أحاجي يتلو وأخذ املريخ استقبل الليل كان فلما األمر، عليه
فقتلهم، فيه من عىل املجلس سقط حتى كالمه أتم فما قالوا: الوزير. الوزير الضيوف،
سقط قد الحمام فإن الشيخ تروعوا أالَّ حمامٍة: جناح عىل حلب من رسالة فإذا وأصبحوا
أبيه، قبل ماَت العالء أبي عمَّ فإن نفَسها؛ تُكذِّب القصة هذه أنَّ ومع فقتله، الوزير عىل
الحرية هذه علة عن سألت فإن الطلسمات، يعرف وال حر السِّ ينتحل العالء أبو يكن ولم

هللا. شاء إْن الخامسة املقالة يف السؤال هذا عن فسنجيبك العالء، ألبي أُطِلقت التي

بالسياسة اتصاله

وبني بينه يحول برصه ذهاب ألن ذلك اتصاٍل؛ كبري العملية بالسياسة العالء ألبي يكن لم
تقصريه يظهر أال عىل حرصه وأنَّ شديًدا، كان حياءه أنَّ الحظنا إذا واألمراء، امللوك لقاء
وجملة وفلسفته ودرسه فطرته أنَّ كما عظيًما، كان العامة األوضاع يف املبرصين شأو عن
املشورة ودواوين واألمراء امللوك قصور وبني بينه تحول كانت والعقلية، املادية حياته
األوىل، املقالة يف تعيينه قدمنا الذي الدولة14 عزيز منادمة إىل الرجل ُدِعي وقد والحكم،

البضاعة. وقلة السن بكرب فاعتذر
يعرف ال رجًال فإنَّ نديًما، يكون أْن منه أُِريَد إْن قليلًة كانت بضاعته أنَّ الحق ومن
يُغني ال ومداجاٍة، نفاٍق من النَّاس ُسنَّة به مضت ما إىل يطمنئ وال والرصاحة، الحق إال

بريوت. و٩٢ أكسفورد ص٦٠ الرسائل 14
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وسالمة مادته، وغزارة فضله، وظهور علمه، بكثرة يتعرَّض وهو غناء، امللوك منادمة يف
والخديعة باملكر مسلحني اد، الُحسَّ من طوائف إىل األذى، من ونفسه الغل، من صدره
الخصال هذه من يعتز ال أعزل أيديهم بني وهو والوقيعة، وبالنكاية والنميمة، وبالوشاية
وإنما املنادمة، هذه يأبى أْن الغريب من فليس شديٍد، ركٍن إىل منها يأوي وال بسالٍح،

إليها. يجيب أْن الغريب من
حارص حني مرداس بن صالح عند قومه سفري يكون أْن عىل العالء أبو أُْكِره ولقد
إرضائه، عىل صالح وحرص وصيته شهرته ولوال السفارة، فأحسن عليها، وألحَّ املعرَّة
السفارة، هذه عىل أُكِره قد إنه نقول: شيئًا، صنع ملا لقومه، الشفاعة يف لهجته ورقة
أعلن حتى صالح عند من يَُعد لم أنه عىل لهم، قلبه ورقة إليه، قومه ترضع أكرهه وإنما

فقال: السفارة، لهذه أمله

ال��ح��َس��ْد ق��ل��ي��ل ال��ع��ي��وب س��ت��ي��ر ب��ره��ًة م��ن��زل��ي ف��ي تَ��غ��يَّ��ب��ُت
ال��ج��َس��ْد ف��راق ل��روح��ي وُح��مَّ األق��لَّ إال ال��ع��م��ر م��ض��ى ف��ل��م��ا
ف��َس��ْد رأٌي ال��ق��وم م��ن وذاك ص��ال��ٍح إل��ى ش��ف��ي��ًع��ا بُ��ِع��ثْ��ُت
األَس��ْد زئ��ي��ر م��ن��ه وأس��م��ع ال��ح��م��ام س��ج��ع م��ن��ي ف��ي��س��م��ع
ك��َس��ْد م��ا م��ح��ن��ٌة ��َق��ْت نَ��فَّ ف��ك��م ال��ن��ف��اق ه��ذا ي��ع��ج��ب��ن��ي ف��ال

إىل وقرنهما قلبه، َة وِرقَّ ضعَفه بأولهما مثَّل كيف األخريين، البيتني هذين إىل فانظر
الزهد بني ما فصل هو جميٌل، فلسفي مزاٌج املقارنة هذه عن فنتج وغلظته، صالح قوة
وأخذ والسلطان، االستطالة ومن والبطش، القوة من الدنيا مالذ يف واالنهماك الشديد
لذلك فليس شفاعته، صالح وقبول إليه، قومه التجاء يخدعه ال بأن الثاني، يف نفسه
وحملت لوا يتوسَّ أْن عىل املعرَّة أهل حملت التي املحنة هذه إال األمر، حقيقة يف مصدٌر
الحذر يف العالء أبي غلوَّ لعل للدماء، وحقنًا للصلح إيثاًرا الوسيلة؛ يقبل أْن عىل صالًحا
ولكنهما البيتني، بهذين أنطقه الذي هو لهم االتهام وشدة بهم الظن وسوء النَّاس من
تحتاج السياسة ألن ما؛ سيايسٍّ لعمٍل يصلح يكن لم الرجل أنَّ عىل شكٍّ غري من يدالن

يشءٌ. منها العالء ألبي ليس األخالق من ألواٍن إىل
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ومحارصته صالح قصة تحقيق من األوىل، املقالة يف به وعدنا بما الرب أوان وهذا
بمصدرها، يجزموا أْن يستطيعوا ولم كثريًا، اختالًفا املؤرخون فيها اختلف فقد املعرَّة؛
أنهم ولو العالء، أبي حياة يدرسوا لم أنهم إال لذلك علة وال نتيجتها، عىل يتفقوا أْن وال
سببها ذكر قد العالء أبا فإن منها، الحادثة يستنبطوا أْن الستطاعوا اللزوميات درسوا
باب بني تفرَّقت اللزوميات عن مقطوعاٍت ثالث يف وذلك فيها، وشفاعته نتيجتها، وبنيَّ
ولكن املؤرخني، من أحٌد ها يُسمِّ لم امرأة أنَّ فهو الحادثة سبب فأما والالم. والراء الدال
إليهم، فشكت مسجدهم، يف وهم النَّاس عىل الجمعة يوم أقبلت «جامع» سماها العالء أبا
املاخور، وهدموا الناس، لها فغضب بمكروٍه؛ وأرادوها لها تعرضوا املاخور، أصحاب أنَّ
عن العالء أبو ريض وقد وطرٍب، لهٍو أداة من فيه ما وأفسدوا خمر، من فيه ما وهرقوا

فقال: حمٍد، أحسن وحمده الرضا، كل هذا

أم��ره��ا ب��ال��م��ص��ر ��اد ��هَّ ال��شُّ ع��ل��ى ت��ق��صُّ ج��ام��ًع��ا ال��ع��روب��ة ي��وم ج��ام��ٌع أت��ت
َج��ْم��َرَه��ا تُ��ْم��ِط��ُر ال��ل��ه س��م��اء ل��ِخ��ْل��َت ل��ص��وت��ه��ا ن��اص��ري��ن ي��ق��وم��وا ل��م ف��ل��و
خ��م��ره��ا ل��ل��ف��واح��ش أل��ق��ت ف��واج��َر ف��ن��اؤه ي��أوي ك��ان ب��ن��اءً ف��ه��دُّوا
زم��ره��ا ��ق تُ��ن��فِّ ورج��ل��ي��ه��ا ي��دي��ه��ا ��ب��ت خ��ضَّ ال��رُّب��د م��ن ل��ي��س��ت وزام��رٍة
وُح��م��َره��ا ال��خ��ط��وب ُس��وَد ب��ه��ا ن��الق��ي والدٍة إل��ف ال��ش��ام ب��الد أَِل��ْف��ن��ا
ن��م��ره��ا رب��ي��ع��ة م��ن ن��ص��ادي وح��ي��نً��ا َل��يْ��ثَ��ه��ا ُس��بَ��ي��ع��َة م��ن نُ��داري ف��ط��وًرا
ع��م��ره��ا ال��ده��ُر أه��ل��ك زب��ي��ٌد أل��ي��س س��ع��ده��ا ال��ده��ُر غ��يَّ��ر ت��م��ي��ٌم أل��ي��س
ق��م��ره��ا ف��أك��ره األروى تُ��ع��اِش��ُرن��ي ف��ارٌد ع��م��اي��ة ف��ي ب��أن��ي وددت
ق��م��ره��ا وآل��ف ط��غ��ي��اه��ا آن��س أو ق��ف��رٍة ك��لِّ إل��ى ال��ط��غ��وى م��ن أِف��رُّ
خ��م��ره��ا وي��ش��رب ب��غ��اي��اه��ا ي��غ��ر ل��ظ��ال��ٍم دان��ت اآلف��اق أرى ف��إن��ي
ع��م��ره��ا س��اء ب��م��ا أف��ن��ت م��وم��ٍس س��وى ت��ك��ن ل��م األن��س م��ن ال��دُّن��ي��ا ك��ان��ت وإن
وُس��ْم��َرَه��ا ال��ح��روب ِب��ي��َض ل��ه��ا ي��ه��ز غ��ي��ره ب��ات وإْن ل��م��ج��دوٍد ت��دي��ن
غ��م��ره��ا ج��اوز ال��خ��م��س��ي��ن ب��ل��غ وم��ن ب��اط��ل��يَّ��ٌة ل��ج��ٌة إال ال��ع��ي��ش وم��ا
ُغ��م��ره��ا ال��ن��ف��س م��ن��ي��ة وت��ع��ط��ي ع��دي��ًم��ا ال��ن��ه��ى ذا ت��ت��رك األق��دار زال��ت وم��ا
ت��م��ره��ا ال��ص��اب م��ن ت��ج��ن��ي ق��ص��رت وإْن ي��ٍد ف��ك��م ال��خ��ط��وب ال��ل��ُه ��َر يَ��سَّ إذا
ُض��ْم��ره��ا ت��ح��م��د ال��ف��رس��ان آب��ت ل��م��ا ك��وام��ٌن ال��ج��ي��اد ف��ي أص��وٌل ول��وال
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سخط مثلت وكيف رشح، أحسن الحادثة رشحت كيف القصيدة، هذه إىل فانظر
اإلسالمية اململكة ويف بها، العرب الستبداد خاصة الشام يف السياسية الحياة عىل الشاعر
تمنى ثم والحظ، للمصادفة وخضوعها الدنيا عىل سخط ثم عليها، الظاملني لتسلط عامًة
هذه قرءوا املؤرخني أنَّ فلو الفالة، وحش ويألف اإلنسان، يعتزل أْن استطاع أنه لو
االضطراب، هذا يف الباحثني من بَْعَدهم َمْن أوقعوا وملا األمر، هذا يف اضطربوا ملا القصيدة
عماله أحد أو حلب، صاحب ُسخِط من ذلك بعد كان ما لنا ل يُفصِّ لم العالء أبا أنَّ عىل
عىل قبض حلب صاحب أنَّ والظاهر لها. صالٍح حصار ومن املعرَّة، أهل عىل املسيحيني
واشتد فثاروا، ذلك كرهوا املعرَّة أهل وأنَّ الصفدي، يقول كما املعرَّة أهل من سبعني
كان ثم األسارى، ألولئك مساجدهم يف فارقني وميا آمد أهل دعا حتى الخطب وعظم األمر
ما واألسارى املدينة عن وعفوه عنده، العالء أبي وشفاعة املعرة، ألهل صالح حصار من
سمع أْن بعد العالء ألبي قال صالًحا أنَّ عىل جميًعا اتفقوا وقد املؤرخون، وذَكَره قدَّمناه
ثروته، تحقيق يف فستفيدنا الكلمة، بهذه فلنحتفظ املعرَّة، يريد لك. وهبتها قد شفاعته:

يقول: وهو صالح عند من العالء أبو رجع

م��ع��ض��ِل داء ك��لَّ ي��داوي ربٌّ ص��ال��ٍح ب��راث��ن م��ن ال��م��ع��رََّة ��ى ن��جَّ
��ِل ت��ف��ضُّ ج��ن��اح أواله��م ال��ل��ُه ب��ع��وض��ٍة ج��ن��اح ف��ي��ه��ا ل��ي ك��ان م��ا

كان ولكنه به، عون يتشفَّ كانوا أناس يف السلطان، أولياء إىل شفاعاٌت العالء ألبي
به ل توسَّ الذي حظ من أكثر الشفاعات تلك يف اللفظي واالفتنان اإلنشاء حظ يجعل
فكثريٌ والهند، العراق ويف ومرص، الشام يف السياسية الحياة يف نظره أما إليه. ورغب
التي األبيات إىل األوىل املقالة يف أرشنا ولقد الزند، وسقط اللزوميات قرأ من عليه يظهر
كان نفسه يف الفتنة هذه تأثري أنَّ والظاهر حلب. عىل مرداس بن صالح غلب حني قالها
فقال: ببغداد، العلم دار خازن إىل بها بعث الزند سقط من قصيدٍة يف فذكره شديًدا،

اْل��َغ��بْ��ُط؟! ي��ج��ب أم��ث��ال��ه وف��ي وك��ي��ف روع��ٌة ودادك ع��ن أذَه��َل��تْ��ن��ي وم��ا
��بْ��ُط وال��سَّ ال��ج��ع��د ن��ي��ران��ه��ا ف��ي يُ��ح��رَّق ع��ام��ري��ة ط��ائ��يَّ��ٌة ف��ت��ن��ٌة وال
ت��ق��ط��و ب��ه��ا ف��ال��َوَس��اُع م��ص��ر ن��ي��ل إل��ى ج��ران��ه��ا ال��ف��رات ح��ول ط��رح��ت وق��د
وخ��ُط ع��وارض��ه��م ف��ي ي��وًم��ا ��ي��ب ال��شَّ م��ع ل��ل��ق��ن��ا زال م��ا ��ان��ون ط��عَّ ف��وارس
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س��ق��ط ف��ارس��ه أنَّ ي��ت��م��نَّ��ى وٍج ف��ي��ه��م ال��رك��ض ��ُه ش��فَّ ج��واٍد وك��لُّ
يُ��ْخ��ط��وا ل��م ال��نَّ��واِظ��ر أن��اس��ي ب��ل��ي��ٍل ��ُدوا تَ��َع��مَّ ل��و بُ��ْح��تُ��ٍر م��ن ون��ب��ال��ٍة

الخامسة. املقالة يف فلسفته عىل الكالم عند نذكره رأي النظرية السياسة يف وله

ثروته

يف عليه، يغلها ديناًرا ثالثني كانت ثروته أنَّ العالء أبي حياة من الثاني الطور يف قدَّمنا
بنصفها واكتفى يخدمه ملن الثروة هذه نصف ص خصَّ قد وأنه ولقومه، له وقٌف عاٍم كل
املناظرة يف نفسه العالء أبو عليه ونصَّ املؤرخني، من أحٌد ذلك يف يخالف ولم لحاجته،
أْن شئنا إْن يعرتضاننا أمرين ولكن الحيوان، أكل يف الدعاة داعي وبني بينه كانت التي
شعره بعض يف يذكر نفَسه العالء أبا أنَّ أحدهما ثروته: تحقيق يف الحد هذا عند نقف

اللزوميات: يف يقول حيث وذلك لذَّاته، وعرف الغنى ذاق أنه

ال��س��ف��ر م��ع وال��وج��ي��ف ال��ح��ش��اي��ا وخ��ف��ض وال��غ��ن��ى وال��ت��ص��ع��ل��ك ال��ب��راي��ا خ��ب��ْرُت
ال��ص��ف��ر ي��دك ع��ن ال��ق��وت ف��ي��ه ي��ن��أ ول��م أه��ل��ه ق��لَّ م��ا ال��ل��ه أرض ف��أط��ي��ب

يف الطيف مرور بهما مر قد أنه يف نشك ما الحشايا؟! وخفض الغنى له أين فمن
ظنَّ ولعله السالم، بمدينة أصحابه عند أو بحلب أخواله عند قضاها التي أيامه من يوم
بن سابور دار يف نهاٍر من ساعة الشهي بالطعام وتمتعه الوثري، الفراش عىل جلوسه
وهو — خرسو نارصي أنَّ والثاني: للغنى. ابتالء الحسني بن السالم عبد أو أردشري،
وصفه: يف فقال قدَّمنا، كما العالء أبي أيام النعمان بمعرَّة مرَّ قد — الفاريس الة الرحَّ
عدًدا يملك الثروة، عظيم العالء، بأبي يُعَرف رضير رجٌل — املعرَّة أي — ويحكمها
خشنة، حياًة فيحيا هو أما َخَدُمه، كافًة املدينة سكان وكأنَّ والخدم، العبيد من ضخًما
بأن يتحدثون النَّاس وسمعت الشعري، إال يأكل وال بيته يغادر وال الصوف، غليظ يلبس
األمور، مهامِّ يف إال إليه يلجأون وال املدينة، تدبري يف يعملون نُوَّابه وأنَّ يُغَلق، ال بابه
ما يناقض الوصف فهذا بالدنيا. يحفل وال أبًدا، ويصوم الليل يقوم سائًال، يمنع ال وأنه
نعرفه ولم ُحْكم، صاحب وال مالًكا الرجل نعرف لم ألنا العالء؛ أبي تاريخ من عرفناه
وكثرت املال، من يده صفرت وقد الناس، اعتزل قد فقريًا عرفناه وإنما ثروٍة، ذا وال غنيٍّا

اللزوميات: يف فقال حقوقهم، أداء عن وعجز الطالب، حوله
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ال��ط��بَ��ُس داره وه��ذا ال��ب��الد م��ن يَ��َم��ٌن أرُض��ُه ه��ذا ال��ق��وم ي��زورن��ي
ل��ب��س��وا م��ع��ش��ًرا إالَّ ال��ل��ُه يُ��ب��ِع��ُد ال ل��ه��م ق��ل��ُت ع��ن��ك ح��دي��ثً��ا س��م��ع��ن��ا ق��ال��وا
ع��ب��س أوج��ٌه َع��َرتْ��ُه��م ص��دق��ُت ف��إن أُح��ِس��ن��ه ل��س��ت م��ع��ن��ًى م��نِّ��َي ي��ب��غ��ون
دب��س ف��وق��ن��ا ف��ُدرِّي ال��ع��ن��اء ي��ل��ق��ى م��ع��ي��ش��ت��ه ف��ي ك��لٌّ ال��ل��ه أع��ان��ن��ا
ف��يُ��ق��ت��بَ��س ع��ل��ٌم وال ف��يُ��س��ت��م��اح ل��ي ��ر تَ��ي��سَّ م��اٌل ال ت��ري��دون؟! م��اذا
ي��ب��س ض��رع��ه��ا س��ف��يٍّ��ا وت��ح��ل��ب��ون ي��ف��ي��دك��م أْن ج��ه��وًال أت��س��أل��ون
أُِب��س��وا ُش��رِّف��وا م��ا إذا ق��وًم��ا ك��أن م��خ��ت��دٍع ق��ول إال ال��نَّ��اس ي��ع��ج��ب م��ا
ل��ب��س��وا م��ا ال��بُ��ْدن ج��الل م��ث��ل ف��ك��ان َع��َم��ُروا م��ا ك��لَّ ض��ي��اٍع ف��ي أن��ف��دوا ق��د
ت��ح��ت��ب��س ال��ده��ِر وص��روف م��ع��ون��ًة ل��ك��م أط��ي��ق ال ب��أن��ي ال��ش��ق��ي أن��ا

ببابه، العلم وفود وازدحام العالء، أبي شهرة من عليه تدلنا ما مع األبيات هذه
من الرجل تربأ وقد النفقات، من الشهرة إليه تحتاج عما يده وِضيق فقره لنا تُمثِّل
عليه يدل ما وبني الفاريس الرحالة حديث بني نوفق فكيف اللزوميات، يف مرٍة غري الثروة

وتاريخه؟ ونثره الرجل نظم
املعرَِّة يف شهد ما وصف الرَّحالة أنَّ األول: العقل؛ يحتملهما وجهان التوفيق لهذا
نميل ما وهو — الثاني وملًكا. ثروًة ذلك فظن املعنوي؛ وسلطانه العالء أبي جاه من
ويرجعون أمَرها، يُدبِّرون بنُوَّاب يَحُكمها وكان ا، حقٍّ املعرََّة يمِلُك كان العالء أبا أنَّ إليه:
تواتينا، ال الثابتة التاريخية األدلة فإن ذلك؛ نرجح أْن شئنا فإذا األعمال جالئل يف إليه

لك. وهبتها قد املعرَّة: يف عنده شفع حني له مرداس بن صالح قول نذكر ولكنا
أبي إىل الوقت ذلك من أمرها صار املعرَّة وأنَّ إقطاًعا، هذا يكون أْن يمكن أفال
لم التَّاريخ ولكن ممكٌن، ذلك الخراج؟ إليها وتؤدي حلب بسلطان تعرتف أْن عىل العالء،
العرص. ذلك يف ا تامٍّ إهماًال املعرَّة أهمل ألنه بل غريه، روى ألنه ال عليه، ينص ولم يرِوه
وأربعمائة، عرشين سنة وبني عرشة سبع سنة بني العالء أبي مع صالح قصة كانت
أنه فلو وأربعمائة، وثالثني ثمان سنة أي: ذلك؛ بعد للمعرة خرسو نارصي زيارة وكانت
لم وهو أما إليه، نصغي وال خربه نرفض أْن الحق من لكان القصة هذه قبل باملعرَّة مر
نثبت أْن غري من الخرب بهذا نمر أْن للتاريخ الظلم فمن وقصته، صالح بعد إال بها يمر

االحتمال. هذا
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ما إال شيئًا الدنيا هذه يف يملك ال اإلنسان أنَّ يرى وكان عفيًفا، زاهًدا العالء أبو كان
أْن منعاه اللذان هما الخلق وهذا الرأي فهذا موضعه. يف ذلك سرتى كما بحاجاته يقوم
ويبقى أيديهم، يف ما عىل النَّاس يقر أْن عليه وأوجبا ثروٍة، من املعرَّة تغل بما يستمتع

وثرًة. غنًى يراه كان الذي فقره عىل هو
قد وجل عز هللا إنَّ العالء: ألبي النَّاس بعض قال ولقد خرسو: نارصي قال ولذلك
منها أملك ال إني فأجاب: بها؟ تتمتع أْن غري من للناس تبيحها فلم نعمته، عليك أسبغ

أودي. يقيم ما إال
أال يلزمنا شيئًا العالء أبي حياة يف فإن تصح، لم أم الرَّحالة رواية ت صحَّ وسواء
يدل ما رسائله يف فإن أناٍة؛ وال تحفٍظ غري من املدقع، فقره من التَّاريخ يرويه ما نصدق
الهدايا تلك له أين فمن باملال، أصدقاءه ويُِعني الهدايا أصحابه إىل يُهدي كان قد أنه عىل
طالبه أنَّ القفطي روى ولذلك قليٌل؟! ولو الثراء من فضٌل عنده يكن لم إذا املال وهذا
بحمٍل، منه جاءه من وبعث العالء أبو فتكلف قال: حلب، بطيخ يوًما بحرضته ذكروا
يكن لم فلو فسد، حتى له يعرض ولم يذقه، لم شيئًا منه له وأفردوا الجماعة فأكلت
القايض ضيف وكذلك البطيخ، بهذا يأتيه من حلب إىل يبعث أْن استطاع ما وفٌر عنده
الفقر من كان إذا به ضيفه ما له أين فمن — قدمنا كما — املالكي عيل بن الوهاب عبد

يقولون؟! ما عىل
تدل كما شاكًرا، فيقبلها الهدايا إليه تُهَدى وكانت متصًال، به أخواله بر كان لقد
بعض عليه توسع كانت أصحابه، من الهدايا وهذه أخواله من الرب فهذا ذلك، عىل رسائله

الضيق. من يجد ما

بيته يف سريته

يقيض كان أنه عىل تدل آثاٍر جملة ولكن شيئًا، السرية هذه من التَّاريخ لنا ل يُفصِّ لم
لم الصارمة، وقوانينهما والحكمة الزهد ألن ه؛ رشَّ النَّاُس أمن قد مطمئنٍّا وادًعا حياته
حياته، يف شتم أو سبَّ أنه التَّاريخ لنا يحفظ وال إليه، ميًال وال األذى عىل قوًة فيه تُبِق

ذكره. قدمنا الذي القارئ ذلك قصة من كان ما إال
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فيه: فقال بخادمه، شقيٍّا العالء أبو كان ولقد

أُِم��را م��ا غ��ي��ر ي��ف��ع��ل األم��ر يُ��ؤَم��ر إْن ض��غ��ن خ��ادم ال��لَّ��ي��ال��ي ع��ن��اء وم��ن

املخدوم أخالق حسنت إذا قال: حني يكذب لم املأمون فإن بغريٍب، هذا وليس
الخادم. أخالق ساءت

سريته من نعرف ولم معهم، سريته عن فنبحث ولٌد وال زوٌج العالء ألبي تكن لم
ومرًة ا أمٍّ مرًة الدنيا اتخذ قد أنه عىل بها، بره عىل يدل لها رثاءه ولكن شيئًا، أمه مع
هذه عىل سخطه مثال إال اللزوميات وما ُمبِغًضا، َعقوًقا الحالني كلتا يف لها فكان زوًجا،

البائسة. والزوج التعسة، األم
إنما يأكل، رأوه أنهم نعرف وال مائدٍة، عىل النَّاس جالس العالء أبا أنَّ نعرف ال
والواجب عورٌة، العمى يقول: وكان فيه، فيأكل له، نفق إىل يأوي الطعام أراد إذا كان
والبحث، التفكري يف وليله والدرس، القراءة يف نهاره يقيض كان أنه يف شك وال استتاره.

فقال: ذلك، عىل لنا نص وقد والتني. العدس فكان طعامه أما والنوم، الراحة يف ثم

ف��ب��ل��س ح��الوٌة أت��ت��ن��ي ف��إن ل��ي ي��م��ارس ب��ل��س��ن يُ��ق��ن��ع��ن��ي

التني.) البلس: العدس، (البلسن:
يف الربدي وحرص الشتاء، يف اللبد وفراشه القطن، من الثياب غليظ لباسه وكان
البارد باملاء اغتسل فربما تطيق، ال ما اآلالم من يكلُِّفها نفسه عىل شديًدا وكان الصيف،

وقال: الشتاء، يف

وال��رِّب��اُط م��ث��ل��ي ج��ه��اد وذاك أش��ت��و ح��ي��ن ب��ال��ظ��ه��ارة أج��اه��د
س��ب��اط ي��ا ف��اق��ُدْم ال��م��اء ح��م��ي��م ف��ي��ه اس��ت��ع��م��ل��ُت م��ا ك��ان��ون م��ض��ى
ارت��ب��اط ب��ال��ص��ي��ف ل��ه��نَّ ي��ك��ون ن��ف��س��ي ال��ح��ش��رات أن��ف��س ت��ش��اب��ه
��ب��اط ال��سِّ وال ال��ج��ع��اد ه��بَّ ف��م��ا ث��راه��م ف��ي ال��م��ع��اش��ر رق��د ل��ق��د
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أخالقه

من قدمنا ما فإن العالء؛ أبي أخالق عن نكتب أْن التفصيل هذا بعد اإلطالة من لعلَّ
القول من موجٍز عىل نأتي ولكنَّا جليًة، خالله ويرسم واضحًة، أخالقه عىل يُدلُّ حياته
الخلقية الخصائص من يظهر ما فأول لنتيجته؛ واستكماًال البحث لربنامج استيفاءً فيها،
تسًعا باملعرَّة سريته يف ولك اللذات، من الحياة هذه يف عما وإعراضه زهده العالء ألبي
له، الالزمة النفسية الصور من كان قد الخلق هذا أنَّ عىل دليل أصدق سنة وأربعني
ُمِقالٍّ منها عظيًما شطًرا أو حياته قىض أنه وحسبك النفس، وعزة والقناعة العفة وكذلك
السؤال. مذلة نفسه يكلف ولم بالشعر، يتكسب فلم والعلم، األدب من مكثًرا املال من
هذه آثار من أثٌر إال مات أْن إىل منزله يف واحتجابه والشام، العراق بني اضطرابه وما
النفس ضبط أخالقه أظهر ومن والرياضة. الدرس وقوَّاها الوراثة، أوجدتها التي العزة
يف يرغب أْن غري ومن يتزوج، أْن غري من الثمانني عىل ينيف رجًال فإن الشهوات؛ وقهر
حاجته شدة مع — القلب عىل واستحواذًا بالنفس استئثاًرا امللذات، أشد هو الذي النسل
ومسيطٌر نفسه، ملالٌك — همومها عن يسليه أو الحياة أثقال عىل يعينه صالٍح ولٍد إىل

وشعوٍر. حسٍّ من له ما عىل عقله سلطان وباسٌط شهوته، عىل
أنه وحسبك الضعيف، عىل العطف كثري الرحمة، شديد القلب، رقيق العالء أبو كان
من اللزوميات يف ما قرأت أنك ولو ثمراته، أو ولده أو نفسه، عىل تعديه من الحيوان ن أمَّ
ودفاعه والفصيل، الناقة عىل وبكائه والنحل، للشاة ورثائه والحمامة، للدِّيك محاورته

تقدير. أحسن القلب رقة من له كان ما لقدرت والجنى، النحلة عن
الرضا، أظهر حتى عليه وألحوا فامتنع، الدجاج له فوصفوا العالء، أبو مرض لقد
األسد؟! شبل وصفوا هالَّ فوصفوك، استضعفوك وقال: فجزع، بيده ملسه إليه م ُقدِّ فلما

يطعمه. أْن أبى ثم
الرحمة مصدره سخٌط ولكنه قليل غري النَّاس عىل سخًطا اللزوميات يف لتجد إنك
كما بالنصيحة، لهم مؤثًرا إال إياهم تقريعه يف العالء أبو كان فما عليهم، والحدب لهم

الخامسة. املقالة يف ذلك سنبنيِّ
منه ينتظر وليس ملكه، إذا املال يبذل النفس، طيب سخيٍّا كريًما العالء أبو كان
عنه فحدِّْث لودادهم وحفظه ألصدقائه وفاؤه فأما التزمه، الذي الزهد هذا بعد ذلك، غري
إىل الرسائل ويف الزند، سقط يف تنظر أن عليه الدليل ُكلِّفت إْن وحسبك بأًسا، تخَش وال
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الشام أهل وإىل عنهم، رجوعه بعد بغداد، أهل إىل بها بعث التي والكتب القصائد، تلك
بالوداد. محتفظ فؤاٍد وأي ويف، قلٍب أي لتعرف إياهم؛ فراقه بعد

رسائل؛ من كتب وكم كتب من ألَّف فكم العالء، أبو عليها ُفِطر فطرٌة والحياء
أنِّ نعرف فما وخصمه، عدوُّه والكذب ا، ردٍّ لهم يستطع فلم ذلك إليه طلبوا النَّاس ألن
لنا يمثل ال وتاريخه ومخالفيه. أعدائه كثرة عىل بكذبٍة، عليه ك يتمسَّ أْن استطاع مؤرًخا
بون يتعصَّ الذين يفعل كما إليه، ونسبتها الفضائل هذه استنباط نتكلَّف ولسنا خريًا، إال
لو أنا ونعتقد الرجل، آثار يف وجدنا بما نأتي وإنما والعلماء، األدباء من يرتجمون ملن

متكلفني. لكنا مذموًما خلًقا تراثه من نستنبط أْن حاولنا

ملكاته

هذه أول من قدمنا ما فليس ذكيٍّا، فطنًا كان العالء أبا أنَّ نثبت أْن إىل حاجٌة بنا ليس
ورسعة الذاكرة بقوة وأعدائه أصدقائه بني الرجل اشتهر ولقد ذلك. عىل برهانًا إال املقالة
عمًال عملت قد فيها املبالغة أنَّ يف شك ال التي األعاجيب ذلك يف رووا حتى الحفظ،
حفظ أنه وزعموا معناها، يفهم ولم لفظها سمع فارسيًة مناجاًة حفظ أنه فزعموا كثريًا،
بعد العالء أبو عليه أمالها وثيقته أحدهما فقد فلما تاجرين، بني كان طويًال حسابًا
فعرضه أوله، ضاع قد اللغة يف كتاٌب له وقع اليمن أهل من رجًال أنَّ وزعموا طويٍل، زمٍن
عرضه فلما الكتاب، اسم عىل يدله ولم ينفعه لم فكلهم العلم، أهل من كثريٍة طائفٍة عىل
أمثال من ولهم منه، ضاع ما عليه وأمىل صاحبه، واسم باسمه أنبأه العالء أبي عىل
ما يحفظ الذاكرة، نادر كان الرجل أنَّ فيه ريب ال الذي واألمر كثريٌ، يشءٌ الروايات هذه
من اظ الُحفَّ وأنباء شديٍد. طوٍل أو غموض من حائٌل ذلك وبني بينه يَُحل لم إْن يسمع،
العالء أبو وإنما روايتها، إىل حاجة ال متظاهرٌة خاصة عميانهم ومن واملسلمني، العرب

واالستظهار. الِحْفظ َمَلكة فيهم اشتدت الذين الكثريين النَّاس هؤالء من رجٌل
يف عنه نبحث ما وذلك البديع، وتكلف والكتابة، الشعر، ملكة العالء ألبي كانت

الثالثة. املقالة
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شيخوخته

ملكاته من ملكًة أضعفت أنها نعرف ال ولكنا الشيخوخة وأصابته العالء، أبو هرم
الِفْكر، ُمِصيب الِحلم، راجح النفس، ثابت حياته الرجل قىض وإنما والخلقية، العقلية

فيه. مات الذي املرض أصابه أْن إىل املزاج معتدل الذوق، صادق العقل، قوي
بن محمد الحسن أبي إىل كتبها رسالٍة يف شيخوخته وصف قد العالء أبا أنَّ عىل
كثرٍي: كالٍم بعد فقال ودمنة. كليلة اختصار يف إليه السلطان برغبة أنبأه وقد سنان،
كذلك. ولست والصرب، القوة من يعهد ما عىل يحسبني — قدرته هللا أدام — «وأحسبه
تكن لم رحى وُعطِّلت الخلق، وساء الخطو، وتقارب الجسم، وضعف السن، علت اآلن
يكن ولم غريي، دون به وأتقوَّى نفيس، عىل طحنها أقرص كنت تهمس، ولكن تجعجع
كأنه فيصبح العامر، مكانها يخلو أْن إال يبَق ولم الزمان، بها فجع ولكن ضماٌن، لها
أخواتها، الظعن يف بها تشبه وإْن وانقرضت، انقضت فقد بها املنفعة فأما الدامر، املحل
ما سامٌع مني يفهم فلم شينًا، الكلمة سني وجعلت مشينًا، ذلك أجل من لفظي صار
أعلم وال املعجمة. بالشني — العشل أقول: أني ُظنَّ الذئب، مىش العسل، قلت: فإذا أقول،
أبو أنشد كما الرحلة، إىل التتابع يف وأترابها الرحى هذه وإنما الكلمة، هذه كالمهم يف أنَّ

أوس: بن سعيد زيٍد

ل��ل��ظ��ع��ن ال��ح��ي ف��ت��ه��ي��ج��ي ت��ظ��ع��ن��ي ال ل��وج��ه��ت��ه ردِّي��ِه ال��ع��ي��ر ربَّ��َة ي��ا

أنَّ فليعلم شيناٍت، السينات فيه فوجد أمليه، مما يشءٌ إليه الدهر من يوًما وقع فإن
يفهم.» ولم سمع كتب الذي وأنَّ ذكرت، كما ذلك

ورصانة متانًة إال يزد ولم ، يختلَّ ولم يضعف لم شيخوخته يف الرجل كالم أنَّ فنرى
وثباتًا.

وكان بقليٍل، موته قبل العالء أبي بوفاة الطبيب بطالن ابن تنبأ وقد القفطي: قال
قد العالء أبا أنَّ الطلبًة بعض فحدثه ذاك، إذ باملعرَّة وكان العالء، أبا يألف بطالن ابن
كان من ألن الذبول؛ قاربت ذبالته بأن بطالن ابن فتنبأ فيه، فغلط شيئًا عليهم أمىل
إال يمىل، فيما الخطأ يدركه ال الرأي، وحصافة القلب، وذكاء العقل، قوة يف العالء، كأبي

مزاجه. وفسد قواه، اضطربت إذا
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وفاته

ثماٍن وسنة للهجرة، وأربعمائة وأربعني تسٍع سنة األول ربيع شهر من العارش اليوم يف
الجمعة يوم مات ثم مريًضا، أيام ثالثة فلبث العالء، أبو اعتل للمسيح، وألف وخمسني
النافعة اآلثار من عنها صدر طاملا التي القوة تلك فخمدت الشهر، هذا من عرش الثالث

آخرين. وأسخط قوًما أرىض ما
الحياة، فراق من عليه ويحرص يرجوه كان بما العالء أبو فظفر القوة، تلك خمدت

وتركب. ائتلف منه الذي عنرصه إىل جسمه ورجوع
داعي وبني العالء أبي بني املناظرة كانت ملا أنه النعمة، غرس عن ياقوت روى وقد
ويُخريَّ حلب، إىل العالء بأبي يُؤتَى بأن الدعاة داعي أمر الحيوان، ذبح يف بمرص، الدعاة
ويريح يريحه قتٍل أو املوفورة، الثروة بأثقالها وتذهب الصحيح اإلسالم يزينها حياٍة بني
لهذه ليس أن الواضح ومن فمات. السم رشب ذلك العالء أبو علم فلما ه، رشِّ من الديَن
داعي وبني بينه املناظرة وألن معروٌف، العالء أبي موت ألن الصحة؛ من ظلٌّ الرواية
أبا يُِجلُّ كان قد الدعاة داعي أنَّ عىل تدل وهي وبالسكوت، بالصمت انتهت قد الدعاة
املسترشق أنَّ والعجب وتكذيبها. الرواية رفض إىل ياقوت أرسع لذلك ويكربه؛ العالء
عليه، الرد يف واجتهد الرواية صاحب أنه فظن ياقوت، كتب ما يفهم لم سالمون الفرنيس

كثرٍي. عناءٍ من نفسه ألراح ياقوت كتب ملا فطن أنه ولو

وصيته

الدوى فأخذوا عني. اكتبوا موته: مرض يف عمه لبني قال العالء أبا أنَّ املؤرخون زعم
فقال حاًرضا، التنوخي عيل محمٍد أبو القايض وكان الصواب، غري عليهم فأمىل واألقالم،
نحن أما اليوم. ذلك غد يف فمات قالوا: ميٌت. فإنه الشيخ؛ عن عزاءكم هللا أحسن لهم:
الحياة هذه يف له كان قد العالء أبا نعرف ال ألنا الخرب؛ بهذا نجزم أْن نستطيع فما
يويص بالرجل يهزأ العالء أبو كان بل إليه، والسعي بتحصيله يويص أْن يحب غرٌض

اللزوميات. من موضٍع غري يف وذلك موته، قبل
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املختلفة، كتبه يف منهما نفسه شفى فقد الرذيلة، عن والنهي الفضيلة عىل الحث فأما
أنَّ يف — املؤرخون يشك وال — نشك فلسنا ، تصحَّ لم أم الروايٌة هذه ت صحَّ وسواء

قربه: عىل يُكتَب أْن أوىص الرجل

أح��د ع��ل��ى ج��ن��يْ��ُت وم��ا ـ��َي ـْ ع��ل��ي�� أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

شكله

مع دخل أنه األيادي غريب بن الوليد بن هللا عبد محمٍد أبو أخربني السفيل: الحافظ قال
ومسح يل، فدعا قال: شيٌخ، وهو لبد سجادة عىل قاعًدا فرآه يزوره، العالء أبي عىل عمه
واألخرى بارزٌة إحداهما عينيه؛ وإىل الساعة إليه أنظر كأني قال: صبيٍّا، وكنت رأيس عىل

الجسم. نحيف الوجه، مجدر وهو ا، جدٍّ غائرٌة
ولكن الخرب، هذا غري العالء أبي وصف من لنا الصحيح التَّاريخ يحفظ وليس
تركت قد أخرى، والزندقة مرًة اإليمان من به، يوصف كان وما موته بعد الرجل أحاديث
أبو القايض أحدهما: مختلفني؛ رجلني عىل الليل أحالم بهما أوحت خياليتني، صورتني له
يف يقع طالٌب وهو كان أنه القفطي، عنه روى فقد الكرجي، هللا عبد بن عثمان عمرو
شيًخا رجًال فيه صفٍة عىل وكأن مسجٍد، يف كأنه النائم يرى فيما فرأى العالء، أبي دين
تحت واقًفا وكنت القايض: قال قائده، يكون أْن يشبه غالٌم جانبه وإىل بادنًا، رضيًرا
ما وقال: إيلَّ التفت ثم أفهمه، لم كالًما يتكلم الشيخ وهذا الناس، من نفٍر يف فِة الصُّ
وسألت منه فاستحييت قال: يل؟! غفر هللا لعل يدريك وما ديني؟ يف الوقيعة عىل حملك
وله، يل هللا واستغفرت منه، النيل عن أقلعت أصبحت فلما العالء، أبو هو فقيل: عنه،
كما هو فإذا للصالة، مسجدها فزرت املعرَّة، ودخلت وأُنِسيته، دهٌر، ذلك عىل مىض ثم
وسألته إليه فتقدمت الربدي، يضفر راهب وعليها بها، كعهدي الصفة وإذا النوم يف رأيت
للمسجد يؤدي أْن ديره عىل وكان املسجد، لهذا الحرص يعمل أنه فعرفت يصنع، عما
العالء أبي قرب عن سألت أُنِسيته، ما ذلك أذكرني فلما قال: إليه، احتاج كلما العمل هذا
عنده فقرأت جفت، ثم الخبازي عليه نبتت وقد أشعث، مكان يف مهمٌل هو فإذا فزرته،

السابع. القرن أوائل يف وذلك إليه، واعتذرت
وله والصالح، الخري أهل من وهو قال: غالٍب، أبا النعمة غرس سماه غالٌم الثاني:
وإلحاٍد، كفٍر من له كان ما تذاكرنا العالء أبي بموت الخرب إلينا ورد فلما وديٌن، فقٌه
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رأى أنه يحدثنا إلينا أقبل الغد كان فلما يسمع، والغالم كثري يشءٍ عىل ذلك من فأتينا
ترفعان فهما فخذيه، إىل رأساهما حيتان، عاتقيه عىل مكفوًفا شيًخا النائم يرى فيما
فسأل ويستغيث، يصيح والشيخ تزدردانها، قطًعا منه فتقطعان وجهه، إىل رأسيهما
واستطرفناه. ذلك من فعجبنا النعمة: غرس قال امللحد. املعري العالء أبو هو فقيل: عنه،
حني صاحباهما، تصور ما مثال إال الحقيقة يف ليستا الخياليتان، الصورتان هاتان

فيه. النَّاس رأي تمثالن وإنما الرجل، تمثالن ال فهما العالء، أبي حديث سمعا

برثائه النَّاس احتفال

أنشد مات ملا العالء أبا أنَّ عىل خلكان، وابن والصفديُّ والذهبيُّ والقفطيُّ ياقوت اتفق
عيل الحسن أبو تلميذه منهم شاعًرا، سبعني عن عددهم يقل ال شعراء، قربه عىل رثاءه

قصيدة: من فيه قال الذي همام بن

دم��ا ج��ف��ن��ي م��ن ال��ي��وم أرق��ت ف��ل��ق��د زه��ادًة ال��دم��اء ت��رق ل��م ك��ن��ت إْن
ف��م��ا أو س��م��ًع��ا م��ن��ه ت��ض��م��خ م��س��ٌك15 ك��أن��ه ال��ب��الد ف��ي ذك��رك س��يَّ��رت
أح��رم��ا م��ن ف��دي��ًة أخ��رج ذك��راك ل��ي��ل��ًة أرادوا إذا ال��ح��ج��ي��ج وأرى

بقصيدٍة رثاه الذي املعرِّي حصينة أبي بن هللا عبد بن الحسن الفتح أبو ومنهم
فيها: يقول طويلٍة،

ب��ل��ق��ع ال��ج��وان��ب خ��ال��ي��ة واألرض م��ض��ي��ع ال��ع��الء أب��ي ب��ع��د ال��ع��ل��م
ال��ط��ل��ع ال��ن��ج��وم ت��س��ري ك��م��ا ت��س��ري غ��رائ��بً��ا ال��ب��الد م��أل وق��د أودى

أو تضمخ فسامعه «مسك الصورة: بهذه الشطر هذا جاء األبيات هذه روت التي الكتب أكثر يف 15

سنة بمرص اللزوميات طابع أخذ وعنها أثبتناه، كما بها جاء خلكان ابن من خطية نسخة إال فما»،
سقط ويف فما». أو تضمخ فسامعه «مسك وردت ١٨۹٤م بريوت طبع العالء أبي رسائل ويف ١٨۹١م.
الشاعر بلفظ كثر قد العبث أن عىل يدل كله فهذا فما»؛ أو تضمخ مسامعها «مسك بوالق طبع الزند
طيب العالء أبي ذكر أن وهو إليه، أشار الذي املعنى هذا تمثل املشوهة الصورة هذه إال منه يبَق ولم

به. ونطق سمعه ملن
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تُ��ودَع ال��ك��واك��ب ف��ي��ه ال��ث��رى أنَّ ال��ث��رى ف��ي يُ��ودَع وه��و أع��ل��م ك��ن��ت م��ا
تُ��زع��َزع ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال أنَّ رك��ن��ه ت��زع��زع وق��د ظ��ن��ن��ت ج��ب��ٌل
األوس��ع ع��ن��ه األرض ب��ط��ن وي��ض��ي��ق ق��ب��َره ال��م��ع��رَُّة ت��س��ع أْن وع��ج��ب��ت
األدم��ع؟! ف��ك��ي��ف ف��ي��ه اس��تُ��ك��ِث��رت م��ا وف��ات��ه ي��وم ال��م��ه��ج��ات ف��اض��ت ل��و
ت��س��م��ع ال ب��م��ث��ل��ه وأن��ت أم��ٌم ب��ع��ده وت��أت��ي ال��دن��ي��ا ت��ت��ص��رم
ت��ج��م��ع ش��يء ك��ل ت��رك��ك ق��ب��ل م��ن ب��ه وُج��ْد ال��ع��ت��ي��د ال��م��ال ت��ج��م��ع ال
وي��خ��دع ي��غ��ر م��ن خ��دي��ع��ة ت��أم��ن أح��م��د ب��س��ي��رة ف��س��ر اس��ت��ط��ع��ت ف��إن
ي��ت��ط��وع م��ا ب��أب��ر م��ت��ط��وًِّع��ا م��م��ات��ه ق��ب��ل وم��ات ال��ح��ي��اة رف��ض
ي��خ��ش��ع ل��ل��م��ه��ي��م��ن وق��ل��ٌب أب��ًدا ول��ل��ت��ق��ى ل��ل��ع��ف��اف ت��س��ه��د ع��ي��ٌن
��ُع يُ��رصَّ ب��ال��ث��ن��اء ول��ك��ن ت��اٌج ل��م��ج��ده ف��ُه��نَّ ��ل��ه تُ��ج��مِّ ش��ي��ٌم
ت��ق��ل��ع ال وم��زن��ٌة ي��دي��ك ك��ن��دى غ��م��ام��ٌة ال��ع��الء أب��ا ث��راك ج��ادت
ت��ض��يَّ��ُع س��واك ع��ل��ى ال��دم��وع إنَّ دم��وع��ه ع��ل��ي��ك ال��ب��اك��ي ض��يَّ��َع م��ا
يُ��ق��َرُع ب��اب��ك ب��ع��د ب��ابً��ا ل��ل��ع��ل��م أرى وال ال��ع��ل��وم ط��الب ق��ص��دت��ك
أج��م��ع وال��م��ك��ارم ال��ت��أدب وق��ض��ى أس��ب��اب��ه وت��ع��طَّ��ل��َت ال��نُّ��ه��ى م��ات

فعلوا قد ولو كثريًا، شيئًا العالء ألبي الشعراء رثاء من وأصحابه ياقوت يرِو ولم
قلوبهم، تضمر بما شكٍّ غري من تنم فإنها فيه، النَّاس رأي فهم عىل املراثي هذه ألعانتنا
وال رثائه. عن أعرض له محبٍّ وُربَّ رثاه، له مبغٍض فُربَّ بغض؛ أو للرجل حبٍّ من
خرسو: نارصي حدثنا فقد العالء، أبي طالب من كان قد الشعراء هؤالء أكثر أنَّ يف شك
غري طائفًة أنَّ يف أيًضا شك وال الطالب. من مائتان به يحيط أوقاته جميع يف كان أنه
عىل حزنها يف املعرَّة أهل تشارك أقبلت قد النواحي، وتلك وحماة حلب أهل من قليلٍة،
ما أكثر وما العالء! كأبي رجٍل بموت النَّاس يتسامع ما أرسع وما وحكيمها، شاعرها

فيه! والشامت عليه، الباكي ومنهم قربه، إىل ويشيِّعونُه نعشه حول يحتشدون

درُّه ل��ل��ه وق��ائ��ل ـ��ُت ه��ل��ك��ـ إْن ب��ي ش��ام��ٍت ك��م

وسمعنا قربه، إىل شيَّعناه ثم مماته، إىل مولده من العالء أبا صحبنا وقد واآلن
يتحدث كما عنه ونتحدث أنفسنا، إىل نثوب أْن لنا آن فقد ويبكونه، يرثونه الشعراء
والتذكري الوعظ طريق نسلك أْن نريد ال الحياة. فارق قد ميٍت عن يعترب، أْن يريد من
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آثار ندرس أْن نريد وإنما الكتاب، هذا غرض من ليسا والذكرى الوعظ فإن باآلخرة؛
بدرس ذلك يكون وإنما بالخلود؟ خليقًة حياته أكانت لنعرف: مستوىف؛ درًسا الرجل

اآلن. منذ أدبه بدرس بادئون ونحن وفلسفته، وعلمه أدبه
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العالء أبي أدب

إليه تطمنئ شيئًا تكن لم العالء، أبي عرص يف العامة الحياة أنَّ عىل األوىل املقالة تدل
تقسيم ومن وخلٍق، سياسٍة من فيها كان ما لفساد الحكيم؛ الرجل به يرىض أو النفس،
خريًا تكن لم العالء، ألبي الخاصة الحياة أنَّ عىل الثانية املقالة وتدل ديٍن، وتأثري ثروٍة
قد الرجل أنَّ وعىل الجد، وعثور املصائب من بألواٍن ُمِزجت فقد العامة؛ الحياة من
له وكان متباينٍة، بيئاٍت يف وأقام مختلفٍة، مدٍن إىل ورحل التعلم، وأجاد الدرس، أحسن
يف اشرتكت قد كلها املؤثرات فهذه سليٌم؛ وذوٌق ثاقبٌة، وبصريٌة ، حميٌّ وأنف ، ذكيٌّ قلٌب
نحلله أْن علينا الحق من كان الرتاث، هذا وصفنا فإذا العالء، ألبي األدبي الرتاث تأليف
اإليجاز عىل حرصنا مع هللا شاء إْن فاعلون ونحن مصادره، إىل ونرده عنارصه، إىل

واالقتصاد.
شك وال كاتٌب، أنه يعتقد كان كما شاعٌر، أنه يعتقد كان وقد ونثٌر، شعٌر العالء ألبي
يعاني بدأ فإنه بقى؛ مما أكثر نظمه من ضاع ما وأنَّ الشعر، من كثريًا نظم قد أنه يف
القريض، ترك وما الثمانني عىل نيف وقد عمره، من عرشة الحادية يف القريض صناعة
عىل كثريًا، شعًرا الكثري والعمل الطويل العمر هذا ينتج أْن املعقول فمن عنه. أعرض وما
باسم املعروف كتابه أنَّ ذكر فقد يشءٌ؛ منه إلينا يصل ولم ضاع، قد نظٍم عن يحدثنا أنه
إال الكتاب هذا من نعرف ال ونحن بيٍت، آالف عرشة عىل يشتمل واستغفري» «استغفر
بيٍت، ألف مائة الشعر من نظم قد العالء أبا أنَّ رحلته: يف خرسو نارصي ويحدثنا اسمه.
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أنه ريب وال سنوات. بعرش الشاعر موت قبل أي وأربعمائة؛ وثالثني ثمان سنة يف وذلك
يُقاس ال يشءٌ إال اآلن، نظمه من لدينا فليس ذلك ومع الكثري، اليشء ذلك بعد نظم قد
غرابًة، أشد هو بل شعره، يف كاألمر نثره يف واألمر نظمه. كثرة من التَّاريخ يروي ما إىل
وطائفًة املالئكة، ورسالة الغفران، رسالة إال نثره من نجد ال فإنا العجب؛ إىل وأدعى
فإن الكثري؛ باليشء أنبأنا العالء أبو كتب عما التَّاريخ سألنا فإذا الرسائل، صغار من
فرضنا فلو نفسه. العالء أبو يحدثنا كما — كراسٍة ثمانمائة كان الخاصة، رسائله ديوان
ورقة؛ وألف ستمائٍة رسائله لكانت اثنتني، ورقتني — مرجليوث فرضها كما — الكراسة
ستٍّا رشحه مع يتجاوز ال بالشام منها املطبوع أنَّ مع صفحٍة، آالف وثالثة مائتني أي:
ويعجز جوابه، عن التَّاريخ يستعجم سؤاٌل سائرها؟ ذهب فأين صفحة، ومائة وثالثني
إال التَّاريخ يعرف ولم جملًة، ذهبت أدبيًة كتبًا العالء ألبي أنَّ عىل بيانه. عن الزمان
وغريها والغايات، الفصول وكتاب الحرة، تاج وكتاب والشاحج الصاهل ككتاب أسماءها،
لو العالء، ألبي الكتابية القيمة فهم عىل تعيننا كانت أنها يف نشك ال التي الكتب، من
نصف أْن بها أردنا بل فات، ما عىل لنأسف املقالة هذه نبدأ لم أنَّا عىل الزمان. بها سمح

موجوٌد. هو عما ولنبحث إليه، سبيل ال ما ذكر فلندع أيدينا، يف ما

شعره

يشتمل أنه واملشهور الزند، سقط أولها: دواوين؛ ثالثة إال العالء أبي شعر من لدينا ليس
يف نُِظمت قصائد فيه نجد فإنا بحٍث، موضع ذلك كان وإْن الشباب، أيام شعره عىل
وهي وأربعمائٍة، عرشة أربع سنة نُِظمت قصيدًة نجد بل املعرَّة، إىل رجوعه وبعد بغداد،
فيها ألن التاريخ؛ هذا لها نُعنيِّ وإنما ببغداد، العلم دار خازن إىل بعثها التي الطائية
ليملك مفرج بن وحسان حلب، ليملك مرداس بن صالح بالشام أذكاها التي الفتنة ذكر
فهذه األوىل، املقالة يف كله ذلك تاريخ وقدمنا دمشق، ليملك عليان بن وسنان الرملة،
بسن هذه ليست أن الظاهر ومن سنًة. خمسون وله العالء أبو نظمها قد القصيدة
أشعاٍر عىل يشتمل الزند سقط بأن حدثنا الذي هو نفسه العالء أبا أنَّ غري الشباب،
بعد وضع أنه يف نشك ال الذي كتبه، ثبت يف بذلك خربنا إنما وهو الصبا، أيام يف نُِظمت
سقط يف الشباب شعر أنَّ الحظ إنما العالء أبا أنَّ يف شك فال وأربعمائٍة، أربعني سنة
ُجِمع قد الكتاب ولعل الحكم، هذا عليه فحكم والشيخوخة، الكهولة شعر من أكثر الزند

الشعر. من جدَّ ما عليه ِزيَد ثم بغداد، من العالء أبي رجوع بعد
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خاصًة، الدرع فيها ُوِصفت أشعاٍر عىل يشتمل صغريٌ، ديواٌن وهو الدرعيات، الثاني:
أُلِحق ، مستقلٌّ كتاٌب أنه عىل الكتب ثبت يف ونُصَّ الزند، بسقط ملحًقا بمرص ُطِبع وقد
أْن نستطع فلم خاصًة، بالدروع العالء أبي عناية نُعلِّل أْن حاولنا ولقد الزند. بسقط
يُظِهر أْن فأراد كثريًا، شيئًا الدرع وصف يف حفظ قد يكون أْن إال سببًا، لذلك نفهم
وبني الدرعيات بني تكون أْن البعيد من وليس خاصة. لها ديواٍن بوضع الفنية مقدرته
عىل ذلك ولكن ما، صلٌة والجزع األلم به واتقى نفسه، به أخذ الذي الصارم القانون هذا
الطور يف إالَّ تُنَظم لم الدرعيات أنَّ عىل التاريخي، النص إىل يحتاج تكلٍف من فيه ما

إليه. ق نُوفَّ لم ما وذلك حياته، من الثالث
الطور يف كلها نُِظمت خطًرا، وأجلُّها الثالثة، الدواوين أكرب وهي اللزوميات، الثالث:
من ديواٍن كل واصفون ونحن تمثيل. أحسن وخلقه ووجدانه عقله حياة فمثلت الثالث،
الشعر، من العالء أبي منزلة يف عامٍة بكلمٍة ذلك نتبع ثم حدٍة، عىل الثالثة الدواوين هذه

القريض. نظم من ومكانته

الزند سقط

والرسائل، والدرعيات اللزوميات رتََّب الذي أنه كما الزند، سقط رتََّب الذي هو العالء أبو
أْن يخىش كان كأنه العناية عظيم وبآثاره الحرص، شديد كالمه عىل الرجل كان وقد
ولكنه وتدوينه، كالمه جمع وبني بينهم حائًال دينه، يف وشكهم له، النَّاس بغض يكون
والوصف، املدح، فخلط فنيٍّا، وال تاريخيٍّا ترتيبًا كتبه من غريه وال الزند سقط يرتب لم
يف شعره مون ُمقسِّ ولكنَّا مواقيتها، وال القصائد تواريخ يُعنيِّ ولم والرثاء، والنسيب،

املوضوع. باعتبار واآلخر التاريخ، باعتبار أحدهما مختلفني: باعتبارين الزند سقط

األوَّل التقسيم

قد كنا وإذ مات، أْن إىل ينظمه وبقي عرشة، الحادية بلغ منذ شعره العالء أبو نظم
وثالثمائٍة، وثمانني ثالٍث سنة وينتهي الصبا، طور أحدها: ثالثًة؛ أطواًرا حياته جعلنا
بغداد، من عاد حني أربعمائٍة، سنة وينتهي الشبيبة، طور والثاني: العرشين. بلغ حني
والشيخوخة، الكهولة طور والثالث: املعرَِّة. أهل إىل رسالته يف شبيبته بانقضاء واعرتف

األطوار. هذه إىل شعره ينقسم أْن من بد فال بموته. وينتهي
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العناء، من كثري إىل يحتاج الزند، سقط يف كلها لقصائده التَّاريخ تعيني كان ولنئ
فنعرف ندرسها، أْن نستطيع بعينها، قصائد تاريخ لنا عنيَّ قد نفسه، الزند سقط فإن
األول الطور يف شعره فمن الحياة. أطوار من عليه اختلف بما الرجل، شعر تأثر منها
إىل كتبه ما الثاني الطور يف شعره ومن عمره، من عرشة الرابعة يف نظمه ألنه ألبيه؛ رثاؤه
الرشيفني أبا به رثى وما بالكرخ، وهو املعرَِّة إىل به تشوق وما اإلسفراييني، حامٍد أبي
الثالث الطور يف شعره ومن ه، أُمِّ عىل به بكى وما بغداد، به ودع وما واملرتىض، الريض
عرشة أربع سنة نُِظمت قصيدٌة وفيه العراق، من رجوعه بعد البغداديني إىل كتبه ما
إليها اإلشارة وقدمنا ببغداد، العلم دار خازن إىل بها بعث التي الطائية وهي وأربعمائٍة،

مرٍة. غري
الرجل عىل أحكامنا تكون حتى مفصًال، درًسا القصائد هذه ندرس أْن نودُّ ُكنَّا ولقد
القصد، من ويخرج القول، به يطول يشءٌ ذلك ولكن الرباهني، واضحة األدلة، ظاهرة
أْن وحسبنا اإلسفراييني، إىل وقصيدته ألبيه، رثائه وصف الثانية املقالة يف قدمنا وقد

ل. املفصَّ درسنا نتائج هنا نسطر

متانة وتنقصه التكلف، فيه ويظهر املبالغة، فيه فتكثر الحداثة طور يف شعره فأما
فيه يرى حتى يتوسمه، الباحث يكاد وال املعنى. وإتقان األسلوب، ورصانة اللفظ،

أبيه: رثاء يف قوله إىل تنظر أْن وحسبك الوليد، وعبث الطفل، سذاجة

ال��دج��ِن م��ن ع��ب��وٌس إال ج��ادن��ي ف��ال ال��م��زِن ض��اح��ك ع��ل��ى ح��ت��ى ال��رض��ا ن��ِق��م��ُت

نقده. من قدمناه ما إىل وترجع
بإظهار والكلف واضٌح، املحاكاة عىل والحرص ظاهٌر، الحداثة شعر يف والتقليد
يذهب حتى القيُِّم الخاطر له يخطر يكاد ال لذلك الناس؛ إىل نفسه يعلن والنبوغ، التفوق

قوله: إىل فانظر ذلك؛ عىل الدليل أردت فإن بقيمته، التكلف

ال��ل��ح��ن م��ن ال��ب��ريء ب��ال��ل��ح��ن ت��غ��رُِّد ق��ي��ن��ٍة ك��ل م��س��م��ع��ي ف��ي ون��ادب��ة
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شانه وقد ينضج، لم نيءٌ البيت هذا يف ولكنه ظريٌف، جميٌل نفسه يف املعنى فهذا
كيف مرَّتُه؛ واشتدت عقله، نضج حني إليه فانظر املتعمل، والبديع املتكلف، الجناس هذا

فقال: أسلوٍب، وأصفى صورٍة، وأجمل لفٍظ، أعذب يف نفَسه املعنى هذا أدَّى

ال��م��يَّ��اِد؟! غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��نَ��ْت ـْ غ��ن�� أم ال��ح��م��ام��ُة ِت��ْل��ُك��ُم أَبَ��َك��ْت

استهزاء عىل ينم وكيف اليقني؟ ويخفي الشك يعلن كيف االستفهام، هذا إىل تَر ألم
وحسن الصور، اخرتاع عىل قدرته يُمثِّل وكيف الصفو؟ من ويأسه بالحياة، الشاعر
غناء؟ أم هو أبكاء يدِر فلم الحمامة، تغريد يف شك قد البيت هذا يف باله ما التعريض؟
املعنى ألن ذلك أليس إعواٌل، وترنمها بكاءٌ، القينة غناء بأن األول البيت يف يجزم كان وقد
أْن بعد الحيوان، عىل سلطانه بسط وحتى اعتقاده عليه ثبت حتى نفسه، يف نضج قد
النرضة الروضة يف املياد، الغصن عىل الحمامة وقف كيف انظر ثم اإلنسان؟ عىل ظله َمدَّ
يف النَّاس يشك ما حال يف الظنون، بألحانها ظن ثم املؤتلق، والنور املبتسم، الزهر ذات

وابتهاج؟ بٍرش وآية طرٍب، جذٍل حال أنها
حمزة أبي رثاء يف واكتهاله أبيه، رثاء يف العالء أبي شعر طفولة لك يمثل هذا

لها. نعرض حني القصيدة هذه يف رأينا وسنبنيِّ الحنفي، الفقيه

الثاني الطور يف شعره

ينقص، التكلُّف من حظه ولكن املبالغة، عليه تغلب فتكاد الثاني الطور يف شعره فأما
والثالثني الخامسة جاوز فإذا يصح، الشاعر لعواطف وتمثيله يزيد، املتانة من وقسطه
جميًعا، واملعنى اللفظ يف االقتصاد ونستقبل شعره، يف املبالغة نودِّع بدأنا ببغداد ورأيناه
ألم العلمية، باالصطالحات التجمل وهي الرجل، شعر عىل ظلُّها ينبسط ظاهرًة ورأينا

فقال: الشافعيَّ الفقيه خاطب حني الفقهية، االصطالحات استعارة يف افتنانه إىل تَر

��اِع ل��مَّ ال��ورد ب��ع��ي��د ف��ي ب��ع��ص��ره��ا ع��ج��ٍل ع��ل��ى وص��ل��ن��اه��ا ُظ��ه��ر وربَّ
إس��راع ذات أخ��رى ول��ل��ذراع��ي��ن واح��دٌة ال��وج��ه ل��ُط��ه��ر ب��ض��رب��ت��ي��ن
َش��ْع��َش��اع ال��ك��س��ف ك��ص��الة م��ه��م��ٍه ف��ي ن��اف��ل��ٍة غ��ي��ر ص��الًة ق��ص��رن��ا وك��م
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خ��داع ال��رُّم��ح ط��وي��ل ك��ل خ��وف م��ن م��ؤذِّنُ��ن��ا ي��ص��دح ول��م ج��ه��رن��ا وم��ا
ال��ق��اع إل��ى أل��ق��ي��ه��ا ال��ص��ب��ح وف��ي ل��ي��ًال أج��م��ع��ه��ا ال��رم��ي ك��ج��م��ار م��ع��ش��ٍر ف��ي

فقال: بغداد، أهل ودع حني االصطالحات استعارة أحسن كيف إليه تَر لم أو

ال��ق��ط��ع ع��ل��ى ال��ف��الة ف��ي ال��م��ط��اي��ا ن��ص��ب��ن��ا ف��إن��ن��ا ال��ح��ي��اة خ��ف��ض ف��دون��ك��م

الحرسة عىل داللًة العلم باصطالحات التطرُّف إىل جمع كيف البيت: هذا إىل فانظر
هذه مطلع إىل انظر ثم أسلوب، وأرق لفٍظ أحسن يف ألهلها، الخري وحب بغداد بفراق

فقال: ع، والتفجُّ التولُّه عىل به ودل الدينية، االستعارات فيه استعار كيف القصيدة

ص��دع إل��ى ال��ش��ع��وب أنَّ ي��ن��ب��ئ��ن��ا ش��رع ع��ل��ى ل��ي��س ال��غ��رب��ان م��ن ن��ب��يٌّ
ال��ت��س��ع آي��ات��ه ب��ع��د م��وس��ى ص��ح��اب��ة ام��ت��رت وق��د م��ري��ٍة ف��ي أص��دق��ه

آداب من ورث ما ذلك مع يمثالن ثم مًعا، ووجدانه عقله يمثالن البيتان فهذان
املعرَِّة: إىل يتشوق قوله إىل وانظر اإلسالم، علوم من حفظ وما الجاهلية

ل��ي��ال��ي م��ن��ذ ال��ده��ُر إل��ي��ه��ا رم��ان��ي وإن��م��ا داري ال��ك��رخ ل��ي��س ب��رُق ف��ي��ا

أخرى: قصيدٍة يف وقوله

س��آل ال��ع��واص��م أه��ل ع��ن ف��إن��ي وأه��لُ��ه��ا ع��نِّ��ي ب��غ��داُد س��أل��ْت إذا

القديم؟ بوطنه وكلفه بلده، إىل الشاعر حنني يمثالن كيف
سيما وال الشعر، من الزند سقط عليه يشتمل ما أكثر العالء أبو نظم الطور هذا يف
الحكم؛ هذا نحكم وإنما املقدمة، يف قال كما القريحة، تَْمِرين إال به يقصد لم الذي املدح
الثالث، شعره عنها جلَّ ومبالغًة األول، شعره عنها قرص متانًة الشعر هذا يف نجد ألنا
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عن ويعرض وامَلنْي، الكذب يتجنب فيلسوًفا توافق وال يقرزم،1 ناشئًا تالئم ال ومعاني
املعرَِّة: برق يصف الزند سقط من األوىل القصيدة يف قوله ذلك فمن واآلمال، املنى

ال��ك��الال ي��ص��ف ب��رام��ٍة ف��ب��ات وه��ٍن ب��ع��د ال��م��ع��رَّة ب��رُق س��رى
ال��رِّح��اال ي��ش��ج��و أْن ف��ك��اد وزاد وإب��ًال وأف��راًس��ا رك��بً��ا ش��ج��ا

السيف: يصف وقوله

ل��س��اال ي��م��س��ك��ه ال��غ��م��د ف��ل��وال ع��ض��ٍب ك��ل م��ن��ه ال��رع��ب ي��ذي��ب

وأنَّ الرحال، يشجو كاد الربق أنَّ فزعم اإلحالة، إىل املبالغة به انتهت كيف فانظر
مبالغٌة البيت هذا ويف لسالت، مغمدًة تكن لم لو حتى أغمادها، يف السيوف يذيب الخوف
يُغتَفر، ال قصوٌر وفيه بالذَّوِب. وصفها واآلخر: بالرُّعِب، وصفها أحدهما: وجهني؛ من
اإلخالل. إىل بها يميل وال عهدها، يرعى أْن املبالغة إىل عمد حني عليه الحق من كان فقد
تكون أْن عىس فما لسالت، ولوالها األغماد يف وهي الرعب يذيبها السيوف أنَّ زعم ولكنه
مقابضها؟! إال أصحابها أيدي يف يبقى ال حتى تسيل ألعلها نصالها؟! ُجرَِّدت إذا حالها
تحسه العرب بني يكون أْن يجب إذ القبيح؛ والتقصري املنكرة، اإلحالة فهي ذلك كان فإن
يف تستحيل أْن يجب كان ولعله عظيم. فرق مجردة تحسه والرعب األغماد، يف السيوف
ال الذي اإلخالل فهو يشءٌ يصبها لم مجردًة لقيته أنها زعم فإن بخاٍر، إىل الحالة هذه

. العدُّ يحصيها ال كثريٌة الطور هذا شعر يف واملبالغة عليه، مزيد
الخطأ بعض فيه فوقع العالء أبي بشعر الرضورات عبثت أيًضا الطور هذا يف
الرِّحاال. يشجو أْن فكاد قوله: يف أن، مع الفعل الَم سكَّن كيف إليه فانظر النحوي؛
ألبي وأنَّ قليٌل، العرب كالم يف ذلك أنَّ له منتٌرص زعم فإن كاد؟ بعد أن َوَضَع وكيف
الرضورة لحكم النَّاس أبغض كان قد نفسه، العالء أبا إنَّ قلنا: التأول، من وجًها العالء

رسائله. عىل الكالم عند ترى كما الشعر، يف

الشعر. بقول االبتداء القرزمة: 1
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إىل يَِمْل لم الثالث الطور يف ألنه وافتخر؛ وتغزل، العالء، أبو نََسَب الطور هذا ويف
األبواب هذه عىل وسنحكم املختلفة، األشياء وصف أيًضا الطور هذا ويف الفنني، هذين

الفنون. من طرق ما عىل الكالم عند

الثالث الطور يف شعره

أشدَّ مؤثًرا بغداد، من رجوعه بعد لنفسه، العالء أبو اتخذه الذي الصارم القانون كان
ال ما التزام وكلفه يشءٍ، كل يف التشدد بصبغة صبغه فقد حياته؛ أطوار يف التأثري
تأثًرا القانون بهذا شعره فتأثر السواء، عىل املادية وحياته العقلية، أعماله يف يلزم
منه وامتنعت وبينها، بينه يحول الصدق عىل الحرص ألن املبالغة؛ منه فامتنعت ظاهًرا،
القوايف يلتزم ورأيناه اإلجادة، التماس يف التشدد كلَّفه الحياة، يف التشدد ألن الرضورات؛
ضعف يصيبه أْن غري ومن سأٌم، أو ملٌل عليه يظهر أْن غري من فيها فيطيل الصعبة،
بعث التي والطائية التنوخي، القاسم أبي إىل بها بعث التي بالتائية وحسبك خور. أو
التشدد من الشعر يف نفسه به يأخذ كان ما عىل دليًال ببغداد، العلم دار خازن إىل بها
فيؤثر العرب، من املتقدمني محاكاة يف يتشدد رأيناه وكذلك الصعبة، القافية إيثار يف
إىل اضطر إذا إال شعره يتحرضيف وال الفخمة، البدوية واملعاني الجزلة، البدوية األلفاظ
أهل طريقة عىل قصيدته ابتدأ ببغداد العلم دار خازن إىل كتب إذا فهو اضطراًرا، ذلك

فقال: البادية،

ال��خ��ط ي��ن��ب��ت��ه ظ��لَّ م��ا ي��ظ��ل��ل��ه��م يُ��نْ��ُط��وا ف��ل��م ال��نَّ��َواَل ِس��ي��ُم��وا ِج��ي��رٌة ِل��َم��ْن
ش��ط��وا ف��ق��د ال��م��زار ف��ي يَ��ِش��طُّ��وا وأال ف��ت��ب��اع��دوا ي��ق��رب��وا أْن ل��ه��م رج��وت
ل��ي��ن��ح��ط��وا ال��ع��راق غ��ور ع��ن ي��ع��ال��ون ت��ارًة ش��آم��ون أح��ي��انً��ا يَ��َم��ان��ون
ال��س��ق��ط ال��دم��ن ف��ي ال��ك��ن��دي أدم��ع دع��ا ب��م��ث��ل��ه��ا ال��ع��ق��ي��ق س��ق��ط ب��ن��ازل��ٍة

بلفظه يحدو طمريه يف أعرابيٍّا الشعر هذا مرآة يف منه ترى ألست إليه، فانظر
فيها: يقول التي العبد بن طرفة ناقة الجزل

ب��رج��د ظ��ه��ر ك��أن��ه الح��ٍب ع��ل��ى ن��ص��أت��ه��ا اإلران ظ��ه��ر ع��ل��ى أم��وٍن
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استعمل حتى عرصه، أهل يألف لم ما األلفاظ من يتخريَّ أْن العالء أبا يكِف لم بل
قضاعية لغٌة وهي أعطى، موضع القصيدة أول يف أنطى فوضع ونادرها، اللغة غريب
استعمل فقد البديع، اصطناع من تمنعه لم العالء أبي بداوة أنَّ عىل القرآن، يف بها ُقِرئ

فقال: اللغة، غريب فيه آثر الذي األول البيت يف الجناس

ال��خ��ط ي��ن��ب��ت��ه ظ��ل م��ا ي��ظ��ل��ل��ه��م

اآلن العالء أبي شعر يف نراه نحن فإذا مهلهًال، حرضيٍّا بالبديع عهدنا كان ولقد
الطيب: أبي بقول يُعَجبون يزالون وال النَّاس وكان جزًال، بدويٍّا

م��ج��ل��وب غ��ي��ُر ح��س��ٌن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ٍة م��ج��ل��وٌب ال��ح��ض��ارة ح��س��ُن

نصابه، يف وأقره تقديره فأحسن العالء، أبو جلبه ُحْسنًا اآلن فيها نرى نحن فإذا
قوله: يف الطباق إىل انظر ثم

ل��ي��ن��ح��ط��وا ال��ع��راق غ��ور ع��ن ي��ع��ال��ون

يصف يزل لم ثم الجميل، البدوي األسلوب هذا وبني بينه املالءمة أحسن كيف
ففرغ بغداد، إىل وصل حتى بدويٍّا، وصًفا سياسيٍة فتٍن من فيهما، وما والجزيرة الشام
البديع اصطناع مع واألسلوب، اللفظ بداوة عىل الشديد الحرص فهذا صاحبه؛ لخطاب
باعد حتى شعره يف الصارم القانون هذا تأثري أحدهما: شيئني؛ لنا يُمثِّل الزينة وألوان
معارصيه، من غريه وبني الشاعر بني باعد كما فيه، ِقيَل الذي العرص شعر وبني بينه
يُخيَُّل فقد املعرَِّة. إىل رجوعه بعد العالء، أبو عليه عكف الذي اللغوي الدرس أثر والثاني:
بها مرَّ أنه ولوال أنطى، كلمة باستعمال إليه أوحى الذي هو نفسه الدرس هذا أنَّ إلينا
القانون هذا رصامة أنَّ عىل سبيل، من شعره إىل وجدت ملا غريبًا بيتًا يفرس كان بينما
يف الصلة من عرصه وبني الرجل بني ما يقطعا أْن يستطيعا لم الدرس هذا وتأثري
العلمية. باالصطالحات والتظرف البديع أسباب به تجمعه زالت فما الشعري، األسلوب
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يشءٍ نظم إىل يضطر أْن إال الطور، لهذا العالء أبي شعر يف يوجد ال التكلف يكاد
بعث التي القصيدة من قوله يف إال له وقع ذلك أنَّ نحسب وما الشعر، يتناوله مما ليس

التنوخي: القاسم أبي إىل بها

ل��ي��ت��ا م��ا ال��الت ت��ي��م دي��وان إل��ي��ك م��ب��ع��ث��ه ال��س��ي��ر ي��وم ق��ب��ل س��أل��ت��ه

النحو َقِبَلُه إْن موضًعا امليمي املصدر يضع أْن إىل التكلف، اضطره كيف فانظر:
إىل وأدنى بالرطانة، أشبه هو جناٍس إىل القافية اضطرته وكيف الذوق، يقبله فلن

اللسان. به ويثقل السمع ه يمجُّ الذي التنافر،
شعره ولكن واملبالغة، التكلف قليل واألسلوب، اللفظ بدويُّ الطور هذا يف العالء أبو
ما شعره من لك عرض ثم حياته، درست إذا إنك بحيث صحيًحا، تمثيًال شخصه يُمثِّل
أبي غري أنَّ ذلك ومصدر العالء. أبي نفس يمثل الشعر هذا أنَّ يف تشك لم له، أنه تعلم ال
يحاولون فيما يُْفنُونَها فهم بها، يعرتفون أو أنفسهم يف يفكرون قلما الشعراء من العالء
شديد كان فقد العالء أبو أما املمدوح. يف قوتهم فنيت مدحوا فإذا فيه، الشعر ينظموا أْن
كان وإذ وصًفا، يحسن أو مدًحا ليتقن عنها ينزل ال فيها، التفكري كثري بنفسه، االعرتاف
قدمنا، كما ممتازًة نفسه وكانت أعماله، جميع يف نفسه تظهر أْن عىل مكرًها أو محبٍّا

االمتياز. أشد ممتاًزا كنفسه، شعره كان جرم فال
لتكاد إنك حتى أيًضا عواطفه َمثَّل الناضج، شعره يف شخصيته َمثَّل كما العالء أبو
دقيًقا، تحليًال منها ائتلف التي العواطف تلك إىل تُحلِّله الشعر، هذا من البيت قرأت إذا

قوله: إىل فانظر عناءٍ؛ كبري ذلك كل يف يلقاك أْن غري من

م��س��ف��وت��ا ع��اد وث��راءٌ أل��ق��ه��ا ل��م وال��دٌة أم��ران ع��ن��ك��م أث��ارن��ي

عىل حزنه األوىل: ثالٍث؛ عواطف من يأتلف أنه تجد العواطف من يؤلفه عما وابحث
الفقر من تألُّمه والثالثة: لقائها، إىل ق يُوفَّ لم وأنه والدته فقد عىل حزنه والثانية: بغداد،
التي وعللها كوَّنتها، التي أصولها إىل الثالث العواطف هذه تُردَّ أْن شئت فإذا املال. وقلة
العلم دور من يهوى كان ما فيها فارق ألنه بغداد؛ عىل يحزن إنما رأيته فيها، اشرتكت
الثروة من يؤمل كان وما واألصفياء، األصدقاء من يحب كان وما املناظرة، ومجالس
وإنما يكون، أْن يحب ال حيث إىل والجوع الفشل من إليه اضطر ما ثم الحال، وحسن
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حوادث عىل له ومعونتها عليه، وعطفها به، برها فيها يذكر ألنه والدته؛ فقد عىل يحزن
هو ألنه الفقر؛ من يألم وإنما قليل. غري عنه يغني كان نصريًا ِمنْها فقد وأنه الزمان،
موقف آماله من موقفه وجعل يريد، ما وبني بينه وحال باعه، وقرص جناحه، قص الذي
فيما هو أصادٌق البيت، هذا عن التَّاريخ سألت فإذا العجز. ويثنيه الرغبة، تغريه من
هذا عن الفن قواعد سألت إذا ثم ريٍب. غري من صادٌق بأنه أنبأك صاحبه؟ أمر من يصف
يستطيع ألنه يشءٌ؛ منها ينقصه ال بأنه حدثتك الشعر؟ لرشائط هو أمستجمٌع البيت،
ذكرنا لقد بالخيال. ذلك عىل يستعن لم وإْن التأثري، موضع الحساس القلب من يبلغ أْن
أبي أطوار من الطور هذا يف قليل الخيال عمل أنَّ نبني أْن علينا الحق فمن الخيال، لفظ
فليس فيلسوٍف، حياة بل شاعٍر! حياة يحيا يكن لم أنه الحظنا إذا واضٌح وذلك العالء،
شاعرًة، نفسها يف كانت حياٌة هي وإنما الطور، هذا يف شاعريته يمد الذي هو الخيال

رقيٍق. قلٍب كل يف مؤثرٍة، أطواٍر من تأتلف

الزند لسقط الثاني التقسيم

باعتبار قسمناه أْن بعد الفنون، من عليه يشتمل ما باعتبار الزند سقط نقسم اآلن
والوصف والفخر، املدح عىل الزند سقط يشتمل األطوار. من صاحبه عىل اختلف ما
الصيد، وال الخمر، لوصف يتعرض ولم يشءٌ، الهجاء من فيه وليس والنسيب، والرثاء،
إىل طريقه، يف به يلم أْن يمكن ما إال والحماسة الحكمة فن من فيه وليس الغلمان، وال
ولعٍب لهٍو حياة تكن لم العالء أبي حياة فإن واضح، وهذا النسيب. أو الفخر أو املدح
يكن فلم والحرب، الصيد وبني بينه حائًال برصه ذهاب وكان والغلمان، الخمر فيصف
أكثر لها خصص فقد الحكمة فأما خاصًة، قصائد الفنون هذه يف ينظم أْن املعقول من
عن باحثون ونحن شيئًا. الخلقية قصائده من الزند سقط يودع لم ولذلك كتاٍب؛ من
آدابه يف العالء أبا نفهم وحتى مستوىف، مفصًال البحث يكون حتى فنٍّا، فنٍّا الفنون هذه

حياته. يف فهمناه كما
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املدح

املدائح هذه نقسم أْن إىل مضطرون ولكنا املدائح، من يأتلف إنما الزند سقط أكثر
وهذه موجوٍد، أو خيايلٍّ شخص إىل بها وقصد ابتداءً أنشأها قصائد األول: قسمني؛
العالء أبو كان وإذا الصالت؟ لنيل تنظم أكانت عنها، نبحث أْن يصح التي هي القصائد
صادٌق عندنا ألنه البحث؛ من أراحنا فقد بشعره يتكسب لم أنه كتابه مقدمة يف حدثنا قد
إليه، كتب صديًقا أو مدحه، شاعًرا بها ليجيب إال ينظمها لم قصائد الثاني: مأموٌن.

ظاهٌر. فرٌق املدح من النوعني هذين وبني
يريد ال الشاعر ألن الخيال؛ أثر فيه ويُفَهم املبالغات، فيه تكثر األول النوع أنَّ ذلك
التقصري، أو بالغلو يُرَمى أْن يخىش ال هو ثم يفهمها، كما الفنية الصناعة إتقان إال به
يف يتشدد ال هو ثم مخرتٌع، شخٌص األحيان أكثر يف ألنه املمدوح؛ شخص إىل بالقياس
إنكاٍر، أو بنقٍد ممدوحه يلقاه أْن يخىش ال ألنه النوع؛ هذا يف الشعرية الرضورات اتقاء
خلوٍّا القصيدة منها خلت وربما ظاهرًة، قلًة املبالغات فيه تقل فإنه الثاني النوع بخالف
الشعرية الرضورات يتقي هو ثم ببغداد، أصحابه إىل كتبه يف ذلك يكون ما وأكثر ا. تامٍّ
صاحبه قصيدة من أقل قصيدته تكون أال عىل يحرص ألنه استطاع؛ ما النوع هذا يف
والنوع متكلٌف، منتحٌل أكثره ألن خاصًة؛ عواطف يمثل ال األول والنوع يجيبه. الذي
ومن والشوق، الحنني ومن واإلخالص، اإلخاء عواطف من الشاعر يجد ما يمثل الثاني
بيشءٍ متأثًرا إال األحيان أكثر يف ينظمه لم ألنه واإلكبار؛ اإلعظام ومن واألىس، الحزن
الصناعة نظمته شعٍر بني ظاهٌر والفرق األصدقاء، بني تكون التي العواطف هذه من
الشبيبة، طور يف كله يقع األول والنوع وتأليفه، نظمه يف القلب اشرتك وشعٍر وحدها،
قد شبيبته يف الرجل فإن ميسوٌر؛ ذلك وتعليل العزلة. طور يف أكثره يقع الثاني والنوع
الزند، سقط أوىل كانت وربما ذلك، عن ُشِغل فقد عزلته يف فأما الخيال، لعبث فارًغا كان

ومطلعها: األول، النوع قصائد أجمل

م��اال؟! ط��ل��ب��ت ال��ظ��الم ع��ن��د وم��ن ح��اال ك��ش��ف��ت ال��ق��الص وخ��د أع��ن

التنوخي، القاسم أبي إىل بها بعث التي تائيته وأظهره جيٌد، فأكثره الثاني النوع أما
السالم عبد إىل بها بعث التي وعينيته ببغداد، العلم دار خازن إىل بها بعث التي وطائيته
بها بعث التي ونونيته القاسم، أبي خاله إىل بها بعث التي وداليته البرصي، الحسني بن
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كلها، القصائد هذه نصف أْن نود كنا ولقد إسحاق. بن موىس إبراهيم أبي الرشيف إىل
الكتاب؛ موضوع يف ليست إطالٍة إىل يضطرنا هذا أنَّ لوال دقائقها، عىل القارئ ونظهر
مضطرون أنَّا عىل . خاصٍّ كتاٍب إىل يحتاج العالء، أبي لقصائد املفصل الوصف فإن
عن الكالم بعد ما إىل ذلك نرجئ ولكنا بها، اختصت ملزايا النونية؛ هذه نصف أْن إىل

ا. تامٍّ اشرتاًكا فيها يشرتكان واملدح الوصف ألن الوصف؛

الفخر

أوالهما: اثنتان؛ أنبلها قليلٌة قصائد هي وإنما كثريٌ، يشءٌ الفخر من الزند سقط يف ليس
مطلعها: التي الهمزية،

ال��ك��ب��راءُ ت��ك��ب��رن��ي ل��م أن��ا إذا وراءُ واألم��ام أم��اٌم ورائ��ي

مطلعها: التي الالمية وثانيتهما

ون��ائ��ُل وح��زٌم وإق��داٌم ع��ف��اٌف ف��اع��ُل أن��ا م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال

فقال: بعينه، شخًصا يخاطب أنه فيها الشاعر خيل فقد أوالها فأما

ال��ع��ش��راء ال��ن��اق��ة وأن��ت س��ف��اًه��ا غ��اب��ه ل��ي��ث أو ال��ش��ع��ر ف��ح��ل ت��س��اور

يقول: إذ ضئيل؛ ظلٌّ للهجاء وفيها

وال��ش��ع��راء ال��ش��ع��ر م��ات ال��ج��ه��ل ذوو ش��اع��ٌر ال��ل��ئ��ي��م��ة اب��ن إنَّ ق��ال وم��ذ

وسعتها، وأمانيه وعزتها، بنفسه الشاعر يفتخر إنما معنى، كبري القصيدة يف وليس
النَّاس وافتقار الناس، عن وغناهم األرض، عىل واستيالئهم الشعر، عىل وسلطانهم وقومه

معروٍف. من عندهم ما إىل
عظيٌم، قسٌط فيها والغلُوِّ وللمبالغة موفوٌر، حظٌّ منها واملثل فللحكمة الثانية وأما
أنَّ والحق ه. همِّ وبُْعد خلقه، بكرم والتمدح نفسه، عن الكالم بها الشاعر يتجاوز ولم
من طائفٍة إىل يحتاج الفخور ألن الفخور؛ الرجل طبيعة تكن لم العالء، أبي طبيعة
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وإىل عنه، والدفاع املني، عىل القدرة إىل يحتاج فهو ، حظٌّ فيها العالء ألبي يكن لم األخالق
بينه يَُحول الصفاقة من يشءٍ وإىل غريه، أمر من الكبري وإصغار أمره، من الصغري إكبار
إذا سيما وال ، برٌّ صادٌق وكأنه بأكاذيبه النَّاس يلقى أْن من ويمكنه الحياء، تأثري وبني
كان قد الحياء خلق أنَّ قدمنا وقد بالفخر. لسانه يطلق ما قومه وحياة حياته يف يكن لم
سبيٌل. املني إعالن يف يغلو أْن إىل له فليس العالء، أبي نفس عىل سلطانًا األخالق أقوى
فأما حياته، من واألول الثاني الطور يف إال يفتخر لم العالء أبا أنَّ فيه شك ال ومما
للفلسفة، مناقضًة املعاني أشدُّ والفخر الفخر، عن فيه الفلسفة شغلته فقد الثالث الطور
ويرى محتوًما، ا رشٍّ الحياة يرى كان رجٌل الحياة بزينة يفتخر وكيف للحكمة، ومضادة

الفناء؟! يف كله الخري

الوصف

به يحيط ما وصف يتقن وإنما اإلبصار، إىل يحتاج ما الوصف من يتقن ال العالء أبي مثل
وحدودها، أجزاءها ل وفصَّ فوصفها املبرصة، األشياء تناول فإن املبرصات، غري من علمه
فيأخذ املبرصين، الوصاف من غريه عىل عياًال يكون أْن إما اثنتني: إحدى من يخلو فليس
وال واصًفا الحال هذه يف هو وليس ا، خاصٍّ روًحا نظمه من فيه وينفخ قالوا، ما عنهم
املبرصة األشياء فيتناول العجب، ويأخذه الغرور، يملكه أْن وإما نظاٌم، هو وإنما شاعًرا
هذه يف وهو آخر، شاعٍر خطو يرتسم أو بغريه، يأتم أْن غري من والتفصيل بالوصف،

الكثري. والسخف الشائن، الخطأ عرضة الحال
فيما الشاعر يُحدِّق أْن تقتيض األشياء، من ليشءٍ الشعري الوصف إجادة أنَّ ذلك
عواطفه يمس رسًما نفسه يف ويرسمها دقائقه، عىل يظهره تحديًقا يصفه أْن يريد
وقلبه، خياله يف صورته تركت عما نقًال اليشء هذا بوصف لسانه ينطلق حتى وخياله
إىل له ليس العالء كأبي رضيًرا أنَّ الواضح ومن الشديد. والتأثري املفصل الشكل من
كاللذة املعنوية؛ األشياء وصف يف هي فإنما الوصف يف إجادٌة له كانت فإذا سبيٌل، ذلك

الكالم. وفنون القول وكألوان والفرح، وكالحزن واأللم
وإذا األشياء، هذه يَْعُد لم هو فإذا الوصف، من العالء أبو له عرض ما درسنا وقد
قالوه. فيما النَّاس تقليد عىل الحرص كل حرص قد املبرصات لوصف تعرض حني هو
وحركاتها، ومواقعها النجوم وصف من شعره، يف يجد بما الباحثني بعض يغرت ولقد
بيشءٍ يُعَجب فإنما بذلك أُعِجب إْن ولكنه وأجزائه، والفرس وروائه، السيف وصف ومن
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تليًدا. شيئًا يستطرف الحقيقة يف فهو التنسيق، وحسن الرواية إال فيه العالء ألبي ليس
منه يفوته أْن غري من العالء أبو درس ما والعلم األدب من يدرس أْن استطاع أنه ولو
نود كنا ولقد مصادرها. إىل املبرصة األوصاف هذه يَُردَّ أْن عليه اليسري من لكان يشءٌ،
املقالة يف قدمنا كما الطويلة حياته يف العالء أبو درس ما أكثر إىل ق نُوفَّ لم ولكنا ذلك،
إىل الوصول أنَّ ونرى التفصيل، كثرة ونتجنب اإلطالة نخىش ذلك بعد ونحن الثانية،
املصادر إىل باإلشارة اآلن نقنع أنا عىل له، تُفَرد خاصٍة كتٍب إىل يحتاج الغرض هذا
يقرأون ما فأولها: املادة، أوصاف من يطرقون ما املكفوفون منها يأخذ التي العامة
األساطري من يرثون ما والثاني: املبرصون، أنشأه الذي والنثر الشعر من ويستظهرون
من العلم كتب يف يجدون ما والرابع: الناس، أحاديث من يسمعون ما والثالث: القديمة،

األشياء. خصائص
املبرصات، وصف من كالمهم يف تجد بما املكفوفني، إمداد يف تشرتك املصادر هذه
األساطري أثر ولكن وصفه، يف املصادر هذه يعدو فليس النجوم وصف إذا العالء فأبو

شديٌد. الوصف هذا يف
الفن، هذا يف املبرصين شأو يبلغ أْن عن القصور، نفسه من يحس الشاعر أنَّ ذلك
يُصبي وما معناه، ل ويُجمِّ لفظه يزين ما القصور، هذا من شعره يعوض أْن يف فيحتال
وموصًال الغرض، لهذا مؤديًا كاألساطري ترى ولن األفئدة، إليه ويستهوي النفوس، إليه
بالقديم الكلف عاطفة النفس يف تثري الخيال، جمال من لها ما عىل فإنها الغاية؛ هذه إىل

قليل. غري أثٌر اإلنسان نفس يف العاطفة ولهذه إليه، والحنني
ولسنا العالء، أبي شعر من الظاهرة باألدلة القضية هذه عىل نستدل أْن لنا آن وقد
من العالء ألبي ما عىل الكالم عند بوصفها وََعْدنا التي نونيته إال االستدالل لهذا نختار

املديح.
بقوله: القصيدة هذه العالء أبو بدأ

ب��ف��ان��ي ل��ي��س وال��ظ��الم ف��ن��ي��ت األم��ان��ي ب��ي��ض ف��إن ع��ل��الن��ي

األلوان من يعقل ال أنه حدثنا فقد اللون، هذا يعقل ألنه ال بالبياض، األماني فوصف
من لهم فيما به ويستبرشون اللون، بهذا الجميل يَِصفون النَّاس رأى ألنه بل الحمرة؛ إال
الظالم أنَّ حفظ وقد بالحسن، أمانيه يصف أْن يريد بعد وهو والحديث، والنثر النظم
الظالم وبقاء البيض األماني فناء بني وطابق اللونني، هذين بني فطابق السواد، لونه
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يعلاله أْن صاحبيه وسأل الحياة، لذات من الرجاء وانقطاع اليأس إىل إشارًة الحالك؛
لهذا فكان والقنوط، باليأس املفعمة الحياة هذه احتمال عن ليتلهى خرٍي من عندهما بما
واألسف املستقبل، من اليأس عاطفة من الشاعر نفس يف ما مثلت خاصٌة صورٌة الطباق
ثم عليه، والحزن له، الرثاء عاطفة القارئ نفس يف الصورة هذه فأثارت املايض، عىل

قال:

ت��ذك��ران م��ن ب��ع��ض م��ن ف��اج��ع��الن��ي أن��اٍس وداد ت��ن��اس��ي��ت��م��ا إن

باملحافظة وإغراءٌ بالعهد، تذكريٌ هو وإنما يشء، الوصف من البيت هذا يف وليس
قال: ثم عليه،

ال��ط��ي��ل��س��ان أس��ود ك��ان وإْن ـ��ن ال��ح��س��ـ ف��ي ال��ص��ب��ح ك��أن��ه ل��ي��ٍل ربَّ

الرسور من به النفوس يمتع فيما بل ماديٍّ يشءٍ يف ال بالصبح اللَّيَل فشبَّه
قال: ثم قبل، من النَّاس به لفعه ما كثريًا أسود بطيلسان ولفعه واالطمئنان،

ال��ح��ي��ران وق��ف��ة ال��ن��ج��م وق��ف ل��م��ا ال��ل��ه��و إل��ى ف��ي��ه رك��ض��ن��ا ق��د

بني واملطابقة الليل، طول عىل الداللة إال ذلك يف وليس الحريان موقف الثريا فوقف
فيها: قال ثم والوقوف، الركض

ُج��م��اِن م��ن ق��الئ��ٌد ع��ل��ي��ه��ا ـ��ج ال��زن��ـ م��ن ع��روٌس ه��ذه ل��ي��ل��ت��ي

معنى الشعراء اتخذه قد مطروٌق، قديٌم بالدرر والنجوم بالزنجي الليل وتشبيه
جعله إال التشبيه، هذا يف العالء ألبي فليس أغراضهم، يف ويرصفونه يبتذلونه شائًعا

جماٍن. من قالئد النجوم من لبست قد عروًسا الليلة
تنُب ولم اللسان، عىل ألفاظه وعذبت السمع، عىل وقعه حسن إْن التشبيه وهذا
من وبينها بينه ما بعيٌد الحقيقة، عن النبو شديد فهو الخيال، عن الظاهرة صورته
كائتالف الليل، من وموقعها وانتظامها النجوم، ائتالف كان إذا إال يتم ال ذلك فإن األمد،
وأنَّ اللفظ، يف إال كالعروس ليس الليل أنَّ الظاهر ومن العروس. من وموقعها القالدة
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وهو املعاني لوصف العالء أبو عرض ثم اللسان. طرف عىل إال كالقالدة ليست النجوم
فقال: مجيٌد، فيها وللتشبيه متقٌن، لوصفها

ال��ج��ب��ان ف��ؤاد ع��ن األم��ن ه��رب ف��ي��ه��ا ج��ف��ون��ي ع��ن ال��ن��وم ه��رب

إىل ق ُوفِّ وإنما اإلجادة، أتم وأجاده اإلحسان، كل التشبيه أحسن كيف إليه فانظر
إذا استحضاره، النفس تألف لم يشءٍ وبني جفونه، عن النوم هرب بني الزم حني ذلك
التشبيه ذلك يف سبيله وإنما الجبان، قلب عن األمن هرب وهو والسهاد، األرق استحرضت

قال: إذ املادي؛ التشبيه يف الرومي ابن سبيل

ال��ي��واق��ي��ت ح��م��ر ع��ل��ى ال��ري��اض وس��ط ب��زرق��ت��ه��ا ت��زه��و والزوردي��ة
ك��ب��ري��ت أط��راف ف��ي ال��ن��ار أوائ��ل ب��ه��ا ض��ع��ف��ن ق��ام��اٍت ف��وق ك��أن��ه��ا

النفوس تكربه لم حتى وشاع، كثر قد النار أطراف يف الكربيت استحضار أنَّ ذلك
الروضة يف يتخيل أْن له يخطر لم البنفسج إىل الناظر نظر فإذا الخيال، به يحفل ولم
يف املفرتقني املنظرين هذين بني الشاعر ألَّف فلما بيته، يف يألفه الذي املنظر ذلك املونقة
القلوب ومن استغرابًا، النفوس من التأليف هذا وافق االفرتاق، أشد النفس استحضار
األلسنة، عىل والجريان بالبال الخطور كثري أمٌر الجبان قلب الروع لزوم وكذلك هوًى.
سبق فلما غراٍم، أو لهمٍّ املحزون يصيب الذي السهر ذكروا إذا يذكرونه ال النَّاس ولكن
قول بخالف مألوٍف، غري غريٍب عىل منهما النفس وقف بينهما التأليف إىل العالء أبو

الهالل: وصف يف املعتز ابن

ع��ن��ب��ر م��ن ح��م��ول��ٌة أث��ق��ل��ت��ه ق��د ف��ض��ٍة م��ن ك��زورٍق إل��ي��ه ان��ظ��ر

بأمٍل يُعَجب من سبيل فسبيلهم به أُعِجبوا أو التشبيه هذا استظرفوا إذا النَّاس فإن
ونعمة السعادة به له ألتيحت مرآه له أُِتيح قد ولو عليه، يحصل ولن به، يظفر لن
زورًقا ما يوًما دجلة صفحات عىل يرى بأن نفسه املعتز ابن حدَّث ما ولعمري البال.
أبو قال الخيال، وخطرفة النائم، أحاديث تلك إنما العنرب، من حمولٌة تثقله الفضة من

ذلك: بعد العالء
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م��ع��ت��ن��ق��ان ل��ل��وداع ف��ه��م��ا ال��ث��ريَّ��ا ي��ه��وى ال��ه��الل وك��أن

العاشقني، واعتناق والوداع الهوى ذكر يثريه ما إال الحسن من البيت لهذا وليس
الرشاح. يقول كما — الحمل برج يف والثريا الهالل اجتماع إىل يشري فإنما البيت فأما
الخطب وألصابه داهمة، الفلك لدهمت العاشقان هذان اعتنق لو العالء أبي ولعمر

هذا: بعد العالء أبو قال العظيم،

ال��خ��ف��ق��ان ف��ي ال��م��ح��بِّ وق��ل��ب ن ال��ل��و ف��ي ال��ح��بِّ ك��وج��ن��ة وس��ه��ي��ل

يصفون والناس بلوٍن، لون تشبيه وفيه الطرفني، مبرص التشبيهني هذين فأخذ
عىل لداللته به؛ املشبه لفظ من جاء إنما التشبيه جمال أنَّ عىل الضوء، بحمرة سهيًال
وهو العني، تبرصه ليشءٍ تشبيٌه الثاني والتشبيه الحسان، خدود من النفوس تهوى ما
وجماله القلب. خفوق وهو الشعراء، عنه ويتحدث الكتب تصفه آخر بيشءٍ سهيل حركة
خفقانه، ورسعة العاشق قلب اضطراب شدة من يُخيَّل ملا أيًضا، به املشبه لفظ من جاء
موقف فوقفه ووقائعها، النجوم مواقع عن العرب أحاديث يف بما سهيًال يصف أخذ ثم
تلك يف أعداؤه به به خضَّ الذي الدم نجيع حمرته وجعل خصومه يستعرض الفارس
العرب يزعم خلفه نجمني ذكر ثم عليه، تبكيان الشعريني أختيه وجعل الخرافية، الحرب
الفرزدق: قول وهو الصباح. بضوء املشيب وخطه وقد الليل وصف ثم قدماء، أنهما

ن��ه��ار ب��ج��ان��ب��ي��ه ي��ص��ي��ح ل��ي��ٌل ك��أنَّ��ُه ال��ش��ب��اب ف��ي ي��ن��ه��ُض وال��ش��ي��ُب

غواني جعلها التي نجومه هجر من املشيب أصابه حني الليل بإشفاق ثنا حدَّ ثم
بتلك مشيبه، سرت قد الليل أنَّ فزعم الجمان، من قالئد ذلك قبل جعلها أْن بعد حسانًا،
هم حني الواقع النرس وصف ثم زعفرانًا، الشاعر وسماها الصبح، عند تبدو التي الحمرة
ولعمر بالطريان، فهمَّ سيًفا ضيائه من عليه جرد قد النهار أنَّ فزعم بالنفور، متباطئًا
من فرغ وملا به. يهم أن ال بالطريان يرسع أْن النرس هذا حق من كان لقد العالء أبي
هذه أنَّ فزعم الهاشمي، صاحبه إىل بها يتقدم الشيعة، أساطري إىل عمد الجاهلية أساطري
عيل دم من شاهدان هي إنما الشمس، مغرب وتلحق الفجر مطلع تسبق التي الحمرة
ومىض الحساب. يوم خصومهما عىل هللاَ ليستعديا الليل؛ قميص يف ثبتا قد الحسني، وابنه
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الدين، يف وغناءٍ الغزو يف بالءٍ من للنبي كان بما صاحبه عىل فأثنى املدح، يف ذلك بعد
الكالم أنواع يف بما املقصودون هم الذين الخمسة أحد أنه من الشيعة تقوله ما وذكر
واعتذر بالفضيلة، وأوالده املمدوح وخص وفضلهم هاشٍم بني ذكر ثم ومعنى، لفٍظ من
ومعانيها عذٌب، حلٌو وأسلوبها جزٌل، رقيٌق القصيدة فلفظ إجابته. يف تقصريه من إليه
من يتخري الرجل، حظ هو إنما فيها الشاعر حظَّ ولكن لأللباب، خالبٌة للقلوب، مستهويٌة
فله صديقه، إىل ليقدمها التنسيق؛ حسنة طاقًة منها فينسق األزهار، أحاسن الحديقة
نرى فيما املكفوفني من وغريه العالء أبي شأن ذلك واإليجاد، االخرتاع ولغريه التنسيق

يشتهون. ما إتقانه من بلغوا املعاني لوصف عرضوا فإذا املبرصات، وصف من لهم

الرثاء

عىل وبكى باثنتني منها أمه الشاعر رثى سبٌع، قصائد إال املراثي من الزند سقط يف ليس
بالخامسة، الفقيه حمزة أبي عىل واستعرب أخرى، بواحدٍة الرشيفني أبا ونعى بواحدٍة، أبيه

العلوي.2 إبراهيم أبا بالسابعة وذكر بالسادسة، املهذب بن عيل بن جعفر وابن
الوجود عىل بالسخط املفعمة وفلسفته واألحزان، بالهموم اململوءة العالء أبي حياة
تتكون ولم عقله، ينضج لم طفًال أباه رثى ولكنه الرثاء، يف للنبوغ تعدانه فيه، وما
الطور آخر يف أمه ورثى اإلجادة، فأخطأته عواطفه، تمتز ولم نبوغه، يظهر ولم فلسفته،
بني نفسه واضطراب حال، إىل حاٍل من انتقاله عرص يف أي الثالث؛ الطور وأول الثاني
شعراء أَِلف ملا فخضع وتتبني، فلسفته تمتاز أْن وقبل مظلٍم، ومستقبٍل مؤلٍم ماٍض
بإظهار يحفلوا أْن غري من الوصف، وإتقان النظم إجادة من له يخضعوا أْن العرب
أبو كان لذلك تعمٍل؛ وال تكلٍف غري من وأحزانها النفس وتمثيل هي، كما العواطف
يف رثاه فقد العلوي» إبراهيم «أبو صديقه أما راثيًا، منه أكثر واصًفا أمه رثاء يف العالء
العالء أبو وليس مًعا. والحزن املتانة من تخلو رثائه يف قصيدته ولكن نعرفه، ال طوٍر
أنشأتها قصيدٌة هي وإنما إبراهيم، أبي صديقه عىل منه حزنًا أشد الرشيفني أبي عىل
الرثاء إنما البكاء. وتصنع الحزن تكلف فيها فظهر اإلعجاب، حب فيها وأثر املجاملة،
حمزة، أبي رثاء تقرأ تكاد ال فإنك املهذب، بن عيل بن وجعفر حمزة أبا به رثى ما الجيد

ص٦٧. للميمني إليه وما العالء أبو 2
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صوت ؛ املطمنئِّ الحزين بصوت القصيدة هذه ينشدك يديك، بني العالء أبا تتمثل حتى
الجزع إظهار من منعه قد واطمئنان كبده، وصدََّع الشاعر، قلب فطر قد حزنًا يمثُل
تأليف يف وقلبه عقله يشرتك رجل عن يصدر وصوت نعم، الفيلسوف. بوقار يذهب الذي
إىل النفوس ودعاء هي، كما األشياء فهم وللعقل الشديد، الحزن تمثيل فللقلب يقول، ما

آالمها. عىل والصرب الحياة، آمال من اليأس
وحضارتهم بداوتهم يف وال وإسالمهم، جاهليتهم يف ينظموا لم العرب أنَّ نعتقد
بالتعصب أنفسنا ونتهم ذوقنا نتهم الرثاء، حسن يف القصيدة هذه مبلغ تبلغ قصيدًة
هذه يعدل ما الجيد الرثاء من فيها يكون أال العربية، اآلداب عىل إشفاًقا العالء ألبي
التهمة. هذه من أنفسنا تربئة إىل البحث وإجادة الدرس بعد نضطر ولكنا القصيدة؟!

ش��اِد ت��رن��م وال ب��اٍك نَ��ْوُح واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي م��ج��ٍد َغ��ي��ُر
ن��اِد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ـ��َس ق��ي��ـ إذا ال��نَّ��ِع��يِّ ص��وت وش��ب��ي��ٌه
ال��م��ي��اِد؟! غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��نَ��ت ـْ غ��ن�� أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��م أَبَ��َك��ْت

معرض أي أرصن؟! تركيٍب وأيُّ أرقُّ أسلوٍب أي أمتن؟! لفٍظ وأي أصحُّ معنًى أي
الغناء وأنَّ مفقوًدا، يردُّ البكاء أنَّ أترى الشئون؟! ماء ويستنزف القلوب حزن يستثري
لصوت يحزنك الذي هو ِبلُبِّك وعبثه نفسك عىل الضعف استيالء أليس موجوًدا؟! يحفظ
أرأيت عليه؟! حزٍن مقدمة باليشء االستبشار أليس البشري؟! لصوت ويطربك الناعي،
بقربه وأنسك موفوًرا، له وحبك شديًدا، عليه حرصك يكن لم إْن الهالك، عىل يعظم حزنك
تجد هي، كما األشياء احتمال عىل ووطنتها الحديث نفسك صدقت لو أرأيتك عظيًما؟!

والرش؟! الخري بني فرق كبري

ال��م��ي��الِد س��اع��ة ف��ي س��روٍر ف أض��ع��ا ال��م��وت س��اع��ة ف��ي ح��زنً��ا إنَّ

يَِمنُي؟! أو ذلك يف يكذب الشاعر أنَّ أترى

ع��اد؟! ع��ه��د م��ن ال��ق��ب��ور ف��أي��ن ـ��َب ال��رُّح��ـ ت��م��أل ق��ب��ورن��ا ه��ذي ص��اِح
األج��س��اِد ه��ذه م��ن إال أرض ال��ـ أدي��م أظ��نُّ م��ا ال��وطء ��ف خ��فِّ
ال��ع��ب��اِد! رف��ات ع��ل��ى اخ��ت��ي��اًال ال روي��ًدا ال��ه��واء ف��ي اس��ط��ع��َت إْن ِس��ْر
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واألج��داد اآلب��اء ه��وان ـ��د ال��ع��ه��ـ ق��ُدَم وإْن ب��ن��ا ف��ق��ب��ي��ٌح

عنارصها،3 إىل األجسام انحالل يف الفلسفي رأيه بني املزج أحسن كيف إليه: انظر
والنهي والعظة، بالتواضع واألمر للباقني، والعزاء الهالكني عىل البكاء من أراد ما وبني

سبيًال: نقده إىل يجد أن يف الناقد يطمع ال لفٍظ يف ذلك كلُّ واالستكبار. الخيالء عن

ب��اإلس��ع��اِد ال��ع��زاء ق��ل��ي��ل ن ع��د أو أس��ع��دن ال��ه��دي��ل أب��ن��ات
ال��وداد ح��ف��ظ يُ��ح��ِس��نَّ ال��ل��وات��ي َن ف��أن��ت��ْن َدرُّك��نَّ ل��ل��ه إي��ِه

فاستعانهن الهديل، بنات إىل الخيال مع ومال الناس، وفاء من يئس كيف إليه تَر ألم
حني اللفظ موسيقي البيتني هذين أول جعل وكيف لنازلته؟! واستبكاُهنَّ مصيبته، عىل

الحمائم؟! لنجوى تعرض

اف��ت��ق��اد؟! ب��ح��س��ن م��ن��ي ج��دي��ًرا ي��ا ب��ع��دي م��ك��ان��ك ف��ي أص��ب��ح��ت ك��ي��ف

عىل إشفاقه يظهر وكيف البيت، هذا يف وعرباته الشاعر أحزان تتمثل كيف فانظر،
القديم؟ لعهده وتذكره صاحبه،

رثاؤه أما الكتاب، رشط من ليست وصفها يف واإلطالة النحو، هذا من كلها القصيدة
نُِظمت قصيدًة إال تكون ال كادت حتى الحكمة، عليه غلبت فقد املهذب بن عيل بن لجعفر
وحكمًة سائًرا، مثًال يكون ألن يصلح وهو إال بيتًا فيها رأيت وقلما املوت،4 فلسفة يف
هاتني يف تنحرص الرثاء لفن العالء أبي إجادة فإن الجملة، وعىل األلسنة. عىل جاريًة

واإلسالم. الجاهلية يف جميًعا الرثاء شعراء بهما بزَّ قد أنه وعندنا القصيدتني،

فلسفية أبوابًا له فتح كما ص٣٨٦)، للمؤلف املتنبي» «مع (انظر الباب هذا له املتنبي الطيب أبو فتح 3

أخرى.
الوزن. يف حتى العالء أبو قلَّدها فقد الدولة، عضد لعمة رثاءه انظر فيها، أستاذه واملتنبي 4
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النسيب

الزهد ملكه قد مفجٌع، رضيٌر رجٌل هو وإنما الغزل، بإجادة وصفناه إْن العالء أبا نظلم
لوشك يجب ولم وصاٍل، ملوعد قلبه يرقص فلم الحياة؛ لذات وبني بينه فلسفته وحالت
يطلق ما الدنان رهينة من رشب وال الحسان، الغيد أحاديث من يسمع ولم ارتحاٍل،
مدخل ال فنيٍّا، نظًما نظمها مقطوعاٌت هي إنما الرقيق، والغزل الغريب بالنسيب لسانه

عليه.5 للوجدان سبيل وال فيه، للقلب

الدرعيات

أبي كلف اقتضت التي العلة يبني ما فيها نجد أن رجاء ا خاصٍّ درًسا الدرعيات درسنا
كان إذ قط؛ جسمه عىل يسبغها لم أنه مع خاصًة قصائد لها وإفراده بالدروع، العالء

النفس: وضبط الزهد — يقول كما — مثله جهاد كان إنما قتاًال، وال حربًا يشهد لم

وال��رب��اط م��ث��ل��ي ج��ه��اد وذاك أش��ت��و ح��ي��ن ب��ال��ظ��ه��ارة أج��اه��د

أن نستطيع ال الذي الظن من املقالة، هذه أول يف قدمناه ما إال البحث لنا ينتج لم
وإنما فيها، القول ويطول عنها البحث يشتد أن الدرعيات حق من فليس إذن؛ به. نجزم
تشبيه يف االفتنان تتجاوز ال فإنها الوصف؛ من الزند سقط يف بما تلحق أن لها الحق
وتحطيم السيوف تثليم يف بالئها ذكر ويف أخرى، مرًة الجراد وعني مرًة، بالغدير الدرع
ظاهٌر، فيها البدوي واألسلوب غالبٌة، فيها الجاهلية واللهجة الدراعني. وحياطة الرماح،
املوروثة األوصاف هذه بني التأليف يف الخيال عمل وربما كثريٌ، ألفاظها بني والغريب
باعت وامرأٍة غالٍم بني وأخرى والسيف، الدرع بني محاورًة الشاعر فنظم الجاهليني، عن
اخرتاع عن يزيد ال ذلك كل يف وهو درعه، فباع اضطر رجٍل لسان عن وثالثًة أبيه، درع

للدروع. الشعراء وصف من حفظ ما لنظم املختلفة، األساليب

«مع انظر الفن، هذا إجادة عن وفلسفته نفسه شغلته الطيب، أبي كشأن النسيب يف العالء أبي شأن 5

للمؤلف. املتنبي»
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اللزوميات

إىل منها أقرب فلسفيٍّا كتابًا تكون أن إىل ألنها اللزوميات؛ بوصف أحق املقالة هذه غري
موجًزا. وصًفا األدبية الوجهة من لنصفها اآلن؛ لها نعرض وإنما شعريٍّا، ديوانًا تكون أن
العالء، ألبي األدبية الخصائص من طائفٍة تكوين يف قليٍل غري عمًال اللزوميات عملت ولقد
أيًضا اللزوميات خضعت فقد الفلسفية، آلرائه نظمه يف خضع قد الزند سقط أنَّ وكما
الباحث ويحتاج اللزوميات، يف باليد تُلَمس الفلسفي قانونه رصامة أنَّ إال الحياة، لهذه

الزند. سقط يف عليها يدل أْن إىل
حياته، أطوار جميع يف العالء أبي شعار هو يلزم، ال ما لزوم أو اللزوميات لفظ
ولم قبل، من يلتزمها لم أشياء وسريته ونثره شعره يف التزم فقد بغداد؛ من رجوعه بعد
واحتمال املشقة، تكلف عىل نفسه راض حني آثرها وإنما التزامها، عليه الحق من يكن
أسقطه لو حرًفا يلتزم أْن أي حرفني؛ عىل القافية تكون أن اللزوميات يف فالتزم املكروه،

القافية. قواعد متجاوًزا كان ملا
إليه سبقه قد بل التكلف، من الفن هذا اخرتاع إىل سبق الذي هو العالء أبو ليس

مطلعها: التي تائيته يف كثريٌ

ح��لَّ��ِت ح��ي��ث اب��ك��ي��ا ث��م ق��ل��وص��ي��ك��م��ا ف��اع��ق��ال ع��زة رب��ع ه��ذا خ��ل��ي��ل��يَّ

ولم عيب، بذلك يلحقه لم يلتزمها لم ولو القصيدة، آخر إىل الالم التزم أنه وذلك
غري من التزامها له وقع أو تكلًُّفا، الالم هذه التزم قد كثريًا أنَّ عىل اآلداب، تاريخ يدلنا
الشعراء ولكن الفن. هذا اخرتع الذي هو فكثريٌ ذلك من يكن ومهما فيه، يرغب أْن
املعنى. عىل اللفظ سلطان بسط ومن النظم يف املشقة من يستتبع ملا عليه؛ يمالئوه لم
القصيدة، يف واحدٍة قافيٍة بالتزام يختص الذي هو وحده، العربي الشعر أنَّ والعجب

ثقًال! عبئها ويزيد املشقة هذه يضاعف أْن فأراد كثريٌ جاء كيف فانظر طالت، وإْن
وبالغ ضخًما، ديوانًا عليها ونظم طريقته فالتزم قروٍن، بثالثة بعده العالء أبو أقبل
الحركات من يلحقها وما كافًة، املعجم حروف باستيفاء نفسه أخذ حتى ِج التحرُّ يف
الكتاب فاشتمل ساكنًة، إال تكون ال فإنها األلف إال فصوٍل، أربعة حرٍف فلكل كوِن، والسُّ
املقالة لرشحها خصصنا التي الفلسفية آراءه نها ضمَّ ومائٍة، فصًال عرش ثالثة عىل
بما له ليقوم الغريب؛ اصطناع يف املبالغة إىل العالء أبا اضطر التكلف هذا الخامسة.
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كتاب يف األثري كابن التكلف، بهذا النَّاس من كثريٌ عابه وقد القافية، من إليه يحتاج
وعندنا العباسية، اآلداب تاريخ يف نثره الذي كتابه يف اإلسكندري، واألستاذ السائر، املثل
الكتاب هذا يضع لم العالء أبا ألن العالء؛ أبي عىل لومه يف ق يُوفَّ لم الرجلني، كال أن
اعرتف وقد قدمنا. كما — فلسفيٍّا كتابًا ليكون وضعه وإنما شعٍر، ديوان يكون أْن عىل
أساليب يوافق ال مما فيه، يقع أْن عىس مما واعتذر الكتاب، مقدمة يف بذلك نفسه الرجل
ألنه عر؛ الشِّ جمال عليه يعتمد الذي الخيال سينقصه الكتاب أنَّ من اعتذر كما الشعراء،
والحق بريءٌ، واملني الكذب من وأنه الحق، أنه يعتقد ما إال فيه يضع أال نفسه عاهد
لم اللزوميات يف التكلف أنَّ عىل الشعراء، وأهواء الشعر ملذاهب املالءمة قليل الخالص
الحفظ كثري العالء أبو كان وقد الكتاب، عيوب من يكون أْن مبلغ الكثرة من يبلغ
وذلك استطاع، ما والزلل العيب يتجنب أْن املعقول فمن الشعر، بنقد بصريًا واالستظهار،

اللزوميات. لكتاب املستقيص الدرس لنا أنتجه الذي هو
قرض يف وبراعته اللغوية مقدرته اللزوميات، كتاب يف يُظِهر أْن العالء أبو يُِرد لم
إىل أدعى ليكون نعتقد، فيما املسلك هذا سلك وإنما الناس، من طائفٌة ظن كما الشعر،
يكن لم الناس، من كثرٍي عىل الكتاب أغراض تخفى حتى منه، واالستكثار الغريب إيثار
الجافية األلفاظ وإيثار واإليماء، للرمز حبه علة نرى فيما وهذا عليها، يظهروا أْن يحب
من ناٍس عىل كتابه، أمر َعِمي لو يودُّ كان الرجل أنَّ فيه شك ال فمما الغريبة؛ للمعاني
آثر جرم فال نفسه، وإزهاق دمه إهدار إىل وسيلًة يتخذوه ال حتى الدين يف املتشددين
أنَّ الخامسة املقالة يف وسرتى الناس. هؤالء عىل فهمه يصعب ما واألساليب األلفاظ من
كتابه، يتناولون ممن كثري عىل أغراضه إلخفاء األلغاز؛ يصطنع أنه عىل ينص العالء أبا
فيشءٌ الفلسفية، اآلراء عىل الداللة يف قبيٌح أو حسٌن نفسه يف األلغاز اصطناع أنَّ فأما

الفصل. هذا غري يف له نعرض
واالصطالحات الرقيق، السهل منها وقليٌل األسلوب، فخم اللفظ، متني اللزوميات أكثر
الشعر علماء من استعار واحدٍة قصيدٍة يف إنه حتى حساٍب، بغري فيها منبثٌة العلمية

فقال: والفقه، والعروض والرصف

إج��راؤه��ا؟! ل��ه��ا ي��ق��در ل��م ال��ده��ر ف��ي ق��ي��دت رؤب��ة ك��ق��اف غ��دوُت ل��ي م��ا
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فيها: يقول رؤبة قافية إىل أشار

ال��خ��ف��ق ��اِع ل��مَّ األع��الم م��ش��ت��ب��ه ال��م��خ��ت��رق خ��اوي األع��م��اق وق��ات��م

وقال:

إب��راؤه��ا ك��ل��ه��م األط��بَّ��ة أع��ي��ا ق��دي��م��ٌة وه��ي ق��ال ع��ل��ة أُع��ِل��ل��ُت

وقال: الترصيف، علماء من فاستعار

س��ج��راؤه��ا ت��غ��يَّ��رْت ال��ب��ع��وض ح��دو أق��داره��ا ت��ج��اوزت ال��ن��ف��وس وإذا
ن��ك��راؤه��ا ل��س��ام��ٍع ف��ب��ان ح��رًف��ا ال��ق��وى زادت��ه��ا األوزان ك��ص��ح��ي��ح��ة

وقال: العروض، أصحاب من فاستعار

أق��راؤه��ا ل��ن��اك��ٍح ت��س��ت��ق��ي��م ال ط��ام��ثً��ا ت��ش��اب��ه دن��ي��ان��ا ووج��دت

فقال: القافية، علماء من أخرى قصيدٍة يف استعار وقد الفقهاء، من فاستعار

إي��ط��ائ��ه��ا إل��ى ش��اع��ره��ا اض��ط��رَّ م��ا ق��ص��ي��دٌة ال��زم��ان ه��ذا وك��أن��م��ا

والنحو القافية وكذلك الكتاب، من فصٌل منه يخلو ال كثريٌ، اللزوميات يف والعروض
أنك والعجيب الشعرية، ملكته يف اللغوي الدرس تأثري شدة عىل يدل وذلك والرصف،
أبعد أنفسها يف أنها مع جيدة، صحيحًة تشبيهاٍت املستعارة، االصطالحات هذه يف تلقى
انتشارها عىل ندل أْن لنا فليس الفلسفية االصطالحات أما الشعراء، ظرف من تكون ما
وألبي الكتاب، بتأليف املقصودة هي الفلسفة إذ الفطري؛ حقها ذلك ألن الكتاب؛ يف
يف املؤلفني مسلك الشعر يف سلوكه فمنها غريه، يف ليست خصائص اللزوميات يف العالء

كقوله: تفسريه؛ إىل فيضطر معنيني، املحتمل اللفظ يورد كأن النثر،

ي��ت��أدب ال��ف��ت��ى أن ال األدب م��ن ال��ردى إل��ى س��ي��دع��ى أي أدي��ب وك��ل
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وقوله:

إل��واء ل��ل��ن��ب��ت ب��ل ال��رَّْم��ل ل��وى س��ي��رى أت��ى ي��راد ال ف��ان��زل أل��وي��ت نُ��ودي��ت

العالء أبا ولكن فيها، محتكم اللزوميات يف منتثر والبديع كثريٌ، اللزوميات يف وهذا
املجانسة يعقد أْن ذلك عليه؛ مقصوًرا يكون أْن يوشك أسلوبًا الجناس استعمال يف اختار

كقوله: أكثرها؛ أو القصيدة جملة يف منه، كلمٍة وآخر البيت يف كلمٍة أول بني

أث��ران��ا ال��ت��ث��ري��ب وي��ل��ح��ق ل��ن��ا وش��رٍّ خ��ي��ر م��ن إث��ران
ع��م��ران��ا ل��ل��دام��ر ي��ت��رك وال ل��ك��ب��ي��ٍر م��رَّا ع��م��ران

وكثرتها ، العدُّ يحصيها أْن من أكثر اللزوميات يف السائرة واألمثال كثريٌ، ذلك ومثل
اللزوميات، يف الشعر من نوٌع العالء وألبي عظيٌم. منه األخالق حظ كتاب يف معقولٌة
وهذا والجمل، والشاة والذئب والحمامة، الديك فحاور الحيوان، مناجاة مذهب فيه ذهب

ورقًة. رحمًة يفيض حلٌو عذٌب شعره من النوع
، شكٍّ غري من الثالث الطور يف نُِظم ولكنه معروٍف، وقت يف اللزوميات يُوَضع لم
ويف حلب، عىل صالٍح استيالء يف نظمها كالتي َوْقتَها لنا التَّاريُخ يُعنيِّ ما قصائده ومن

ذلك. ونحو للمعرَِّة حصاره

شعره يف عامة كلمة

من به وعدنا بما نفي أْن ينبغي العالء، أبي لشعر الخاص الوصف من فرغنا وقد اآلن،
الخصائص هذه فأول غريه، من تميزه التي خصائصه فنذكر الشعر، لهذا العام الوصف
تقرأ فإنك جميًعا؛ واللزوميات والدرعيات الزند سقط يف ظاهٌر وذلك األغراض، غموض
حتى معانيها، تفهم تكاد فال املفردة، ألفاظها فهمت وقد العالء، أبي شعر من القصيدة
شك فال اللزوميات، يف مقصوٌد الغموض هذا أنَّ صح ولنئ خاصًة، عناية بتفهمها تُعنَى
حاجٍة يف ولسنا الشاعر. نفس يف يشءٌ مصدره أي الزند؛ سقط يف مقصود غري أنه يف
الغريزة، وحيش «إنه قوله: يف العالء أبو لنا بيَّنه بعدما اليشء هذا عن نبحث أْن إىل
أنَّ وكما الشعر، إنيسُّ عنها يصدر أْن يستحيل الوحشية، الغريزة فهذه الوالدة.» إنيسُّ
الغريزة هذه أنَّ عىل مثله. تكون أْن ينبغي األدبية وآثاره فشعره األطوار غريب صاحبها
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بهذا نفسه وأخذ النَّاس اعتزل أْن بعد إال الرجل، شعر يف تأثريها يشتدَّ لم الوحشية،
آثارها. واشتداد وحشيتها عىل الغريزة هذه فأعان وصفه، قدَّمنا الذي الصارم القانون
وذلك الثالث؛ الطور يف بلغه ما القوة من الغموض يبلغ فلم الثاني، طوره يف أما
شعره يف يتصل أْن وعىل واالحتذاء، التقليد عىل فيه الحرص شديد كان العالء أبا ألن
الميته لتقرأ إنك حتى الطور، هذا أشعار يف املتنبي روح ظهر هنا، ومن عرصه. بأهل

مطلعها: التي

ف��اع��ل أن��ا م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال

املتنبي بغري تأثر قد العالء أبا أنَّ عىل املتنبي، ديوان يف تقرأ إنما أنك إليك فيُخيَُّل
مطلعها: التي نونيته يف الرومي ابن تلمح فتكاد الشعراء، من

ب��ف��ان��ي ل��ي��س وال��ظ��الم ف��ن��ي��ت األم��ان��ي ب��ي��ض ف��إن ع��الن��ي

ديوان رشح أنه فسرتى وتحصيًال، درًسا العبايس بالشعر عنايته شدة ذلك ومصدر
تماٍم. وأبي واملتنبي البحرتي

يف تجده فإنك اللزوميات؛ غري العالء أبي شعر يف ظاهٌر تأثريٌ الفلسفية وللعلوم
تحقيق وعىل واملعاني، األلفاظ يف القصد عىل الحرص شديد الدرعيات ويف الزند سقط

فيقول: العلمي، االصطالح يملكه حتى أحيانًا يشتد تحقيًقا الشعرية خواطره

اش��ت��ك��اال م��ن��ه ت��ب��اي��ٌن ي��ك��ون ن��ق��ي��ٍض ط��رف��ي ف��ي ال��ن��ص��ل م��ق��ي��م
اش��ت��ع��اال ل��ل��ن��ار ف��ي��ه وت��ب��ص��ر م��اءٍ ض��ح��ض��اح ف��وق��ه ت��ب��ي��ن

ويقول:

وال��ك��ب��ر ال��س��ن ف��ت��اء ات��ف��اق م��ث��ل ات��ف��اق��ه��م��ا ان ض��دَّ وال��ح��م��د وال��ك��ب��ر

واالشتكال. التباين وكذلك املنطق، ألفاظ من هو إنما وضدان، نقيٍض طريف يف فقوله
من املقيس فيها جاوز وأساليب ألفاٌظ والثاني األول الطور أشعار يف العالء وألبي
التنبيه ها ألن معه؛ يُستعَمل وإنما اإلشارة، اسم غري من «هأنا» كاستعماله النحو؛ قواعد
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هذا ومصدر أَُخان.» وال أخون ال «فهأنا قوله: يف وذلك منفرًدا، الضمري عىل تدخل ال
كان فلما النحو. بقواعد يتقيَّد وال بطبعه، يثق كان الذي للمتنبي تقليده هو إنما الخطأ
نظمهم، يف األقدمني تأثر عىل الحرص أشد حرص العالء، أبي أطوار من الثالث الطور

به. االستشهاد منزلة يبلغ بحيث الصحة من شعره فأصبح
شخصية ألن الثالث؛ الطور شعر هو إنما العالء، ألبي ا حقٍّ الجيد الشعر أنَّ بينا وقد

فيه. تظهر وعواطفه الشاعر
الشاعر عىل الكتاب هذا نمَّ ربما بل الزند، سقط يف تظهر ال الدينية العاطفة تكاد
الدين حظ وليس ظاهًرا، لونًا إال األثر هذا يتخذ ال وأنه شبيبته، يف الديني األثر بضعف
فأما ، يَُحسُّ وال يُوَجد يكاد ال إنه أي الدرعيات؛ يف حظه من بأكثر الزند، سقط من

الفصل. هذا بغري يتصل فيها الديني األثر فبيان اللزوميات
ثم الثاني، الطور يف عرصه كشعراء شاعًرا كان قد العالء أبا أنَّ يظهر هنا، من
قلد أنه الحق فمن قدمناها، التي بخصائصه نفسه يف متميًزا الثالث الطور يف أصبح
أناٌس يزعم ولقد وحده، الشبيبة عرص يف كان قد التقليد هذا أنَّ الحق من ولكن املتنبي،
الصحيح؛ الدرس قلة مصدره وهٌم وهو املتنبي، صور من صورة إال ليس العالء أبا أنَّ
أْن شئنا فإذا غريه، يف الفناء قليل بشخصيته، االعرتاف شديد قدَّمنا كما العالء أبا فإن

واضحًة. ظاهرًة بينهما الفروق كانت املتنبي، وبني بينه نقارن
واملتنبي ما، غموًضا غامضهما العالء وأبو األسلوب، ناصع اللفظ واضح فاملتنبي
يعرف ال وفيلسوٌف ا حقٍّ حكيٌم العالء وأبو الفلسفة، ويتكلف الحكمة ينتحل حكيٌم
ماديُة ثمرًة لشعره يذق لم العالء وأبو بشعره، متكسب واملتنبي االنتحال، وال التكلف
امللوك مدح قد عليها، متهالٌك للدنيا محبٌّ نفسه وعزة قدره رفعة عىل واملتنبي حياته، يف
مزدٍر فيها، زاهٌد للدنيا، مبغٌض العالء وأبو اإلمارة، أو الثروة لنيل والوزراء واألمراء
ظلت بينما قتلته، حتى الدنيا طلب يف حياته طول يكدح الطيب أبو ظل ولقد لطالبها.

قتلها. حتى العالء أبي طلب يف تكدح الدنيا
يف العظيم األثر ولها وأخالقهما، سريتهما يف الرجلني بني ظاهرٌة فروٌق هذه
يرتزق أْن يأنف ال وتيهه كربه مع وكان تياًها، متكربًا املتنبي كان ولقد شعرهما،
عليه ألحٍد يكون أْن يأنف تواضعه، مع وكان متواضًعا، فكان العالء أبو أما بالشعر،
وجعل واملني، الكذب إىل باملتنبي اندفع واألمراء، امللوك من والتماسه املال فحبُّ فضٌل؛
العالء أبا جعلت الدنيا بأمر واالستهانة األموال. الصطياد رشًكا وفلسفته صنعًة، حكمته

188



الثالثة املقالة

صادقًة، حكمته فكانت الزور، انتحال من الحذر عظيم الصدق، عىل الحرص شديد
فطريًة. وفلسفته

غنيٍّا املتنبي وكان عليه، العالء أبو وامتنع الخيال، إىل املتنبي استجاب هنا ومن
يحفل ال اللغة، يف الحرية شديد املتنبي وكان كريًما، فقريًا العالء أبو وكان شحيًحا،
يخرتع أْن لنفسه يبيح بل القديمة الطريقة يتأثر أْن يعنيه وال للقواعد، يأبه وال بالقياس،
وقد عليه، وطعنهم فيه النَّاس قول كثر حتى النظم، إىل القواعد يخالف وأْن األساليب،
واتخذ عنه، فعدل له بدا ثم حياته، من الثاني الطور يف املتنبي طريق العالء أبو سلك
فقد عرصه، أساليب من حظه يف مفرٍِّط غري العرب، من واإلسالميني الجاهليني طريق

البادية. ثياب من ثوبًا فكساه مهلهٌل حرضيٌّ وهو البديع اصطنع
«كالسيك»، اآلن الفرنج يسميه كالذي عرصه يف العالء أبي شعر كان الجملة، وعىل
والقافية. الوزن يف العرب طريقة التزم أنه لوال حرٍّا يكون أْن يوشك املتنبي شعر وكان
الذي هو سنًة، وأربعني تسًعا النعمان بمعرَّة العالء أبا لزم الذي اللغويَّ الدرس ولعلَّ
البدوية؛ السذاجة ثوب شعره عىل تُسِبغ أْن فلسفته أبت وإْن والنثر، الشعر أعرابي جعله
الرتكيب، قليل املعنى، ساذج واألسلوب، اللفظ متني األعرابي يقوله الشعر من فالبيت
فليس تركيبه وقلة املعنى سذاجة فأما واألسلوب، اللفظ متانة البداوة من فله املعري أما

يشءٌ. منهما العالء ألبي
ال َمَلكته إصالح عىل قادٌر اللغويَّ الدرس فإن ، حظٌّ منهما له يكون أال املعقول ومن
هذا إال جميًعا والفلسفة اللغة يف ُق املتعمِّ الدرس ينتج أْن املمكن من وليس مسخها، عىل
شعره يف كثرت وإْن واملتنبي واألسلوب. اللفظ وللغة والتصور، املعنى للفلسفة املزاج؛

. فنٍّ كل يف العلمية االصطالحات كثرة يف العالء أبي مبلغ يبلغ ال الفلسفية األلفاظ
أبي من أكثر كان العالء أبا أنَّ عىل يدلُّ ولكنه بعيٍب، ألحدهما ذلك من يشءٌ وليس
وترصف واصطالحاته. ألفاظه يف واحتكاًما لفنونه، واستظهاًرا للعلم، تحصيًال الطيب
ألبي ليس ظرًفا شعره كسب الترصف، من النحو هذا العلم باصطالحات العالء أبي

الطيب.
كثريًا للمتنبي أنَّ إال للخناء، وال للفحش يعرض ال اللفظ عفيف الشاعرين وكال
الفن هذا من له يكن فلم العالء أبو أما املقذع، الهجاء من وشيئًا الجميل، الغناء من
أيًضا، الفن هذا يف منزلته دون العالء وأبو للفخر، محسٌن فخوٌر الطيب وأبو يشءٌ.
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الشاعرين وكال الفن، هذا يُحسن لم الخيال كره حني العالء وأبو ُمِجيٌد، اٌح مدَّ الطيب وأبو
فيه. املتنبي من أحذق الفن هذا يف إقالله عىل العالء أبا أنَّ إال الرثاء، يُِجيد

أنه منها بها، امتاز خصال يف العالء أبا يشارك من كافًة، العرب شعراء يف وليس
فيه وضع الذي الفلسفي الشعر وهو قبل، من النَّاس يعرفه لم الشعر، يف فنٍّا أحدث
فيه نظم العرب، عند قديٌم الفلسفي الشعر أنَّ النَّاس إىل ُخيِّل وربما اللزوميات، كتاب
والزهد، الحكمة فنون طرقوا ألنهم الطيب؛ وأبو العتاهية وأبو زيٍد، بن وعديُّ زهريٌ،
أنشأ إنما العالء، أبو أنشأه الذي غري الشعر من النوع هذا ولكن والعظة. العربة وأنواع
الكتب عىل املقصورة العلمية منزلتها من الفلسفة استنزل الشعر من فنٍّا العالء أبو
معانيها، أشمل بالفلسفة نريد الناس، قلوب إىل الشعر طريق تسلك حيث إىل واملدارس،
يف الفنون هذه بني فرق ال طبيعيًة، أو رياضيًة أو خلقيًة أو إلهيًة فلسفًة كانت سواءٌ

بنصيٍب. فنٍّ كل من أخذ فقد العالء، أبي شعر
حكمته يستِق لم قسٌم ثالثٌة: فأقساٌم اإلشارة، إليهم سبقت الذين الشعراء فأما
من حكمته يستقي وقسٌم زهريٌ. هؤالء ومن الساذجة، الحياة وتجارب الفطرة من إال
عباديٍّا كان إذ املسيحي؛ الدين من حكمته استقى فإنه زيٍد، بن عديُّ هؤالء ومن الدين،
وقسٌم الفرس. أدب من واملوروث اإلسالم من حكمته استقى فإنه العتاهية وأبو ا، ً متنرصِّ
الكلمات تلك إال ليست فلسفته فإن الطيب؛ كأبي الخلقية، الفلسفة من حكمته استقى
فقد العالء أبو أما األخالق. عن التحدث بمعرض ويكتبونها الفالسفة، يقولها كان التي
واألخالق، واأللوهية والرياضة الطبيعة يف الفلسفية، النظريات إثبات إىل بشعره عمد
الطبيعي: العلم مسائل من مسألة وهي تتناهى، ال األبعاد أنَّ إثبات يف مثًال يقول فهو

ال��ده��ِر م��ن ال��خ��روَج اس��ط��اع م��ا ال��ده��ر م��ن ع��م��ره ب��ق��ي��ة ج��ب��ري��ٌل ط��ار ول��و

أيًضا: الطبعي العلم مسائل من وهي الزَّمان، تعريف يف ويقول

غ��ط��ائ��ه��ا ك��ش��ف ب��ع��د إال ي��ب��ُد ل��م ح��وت م��ا ال��ح��وادث آن��ي��ة ال��س��اع
إي��ط��ائ��ه��ا إل��ى ش��اع��ره��ا اض��ط��ر م��ا ق��ص��ي��دٌة ال��زم��ان ه��ذا وك��أن��م��ا
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القلب: عن الشهوات صدور يبنيِّ أْن أراد حني النفس علم يف ويقول

ال��م��اء ف��ي ال��م��اء ح��ب��اب م��ث��ل ع��ل��ي��ه ط��اف��ي��ٌة واأله��واء ك��ال��م��اء ال��ق��ل��ب

خاصة: العقل لحكم اإلذعان وجوب يف املعتزلة مذهب يقرر أن أراد حني ويقول

وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��نَّ��اس ك��ذب
واإلرس��اء ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��م��ة ال��رح��ـ ج��ل��َب أط��ع��ت��ه م��ا ف��إذا

واملكان، الزمان عن هللا تنزيه من يُثِبتون فيما الديانات، أصحاب عىل الرد يف ويقول
املناظرة: يف املتكلمني طريق األبيات هذه يف سلك وقد

ن��ق��وُل ك��ذا ص��دق��ت��م ق��ل��ن��ا ق��دي��ٌم خ��ال��ٌق ل��ن��ا ُق��ْل��تُ��ْم
ف��ق��ول��وا أال م��ك��اٍن وال زم��اٍن ب��ال زع��م��ت��م��وه
ع��ق��ول ل��ن��ا ل��ي��س��ت م��ع��ن��اه خ��ب��يءٌ ل��ه ك��الٌم ه��ذا

العالم: قدم يف أرسططاليس بمذهب البعث نفي عىل االستدالل يف ويقول

ال��ف��ل��ك ي��ج��م��ع��ه��م ل��م م��ات م��ن وه��بَّ ِق��َدٍم م��ن ارس��ط��ال��ي��س ق��ال م��ا ص��حَّ إْن

سينا ابن إنَّ قائٌل: قال فإن العالء، أبي قبل العرب يعرفه لم الشعر من النحو فهذا
فقال: النفس، يف قصيدته نظم قد

األرف��ع ال��م��ح��ل م��ن إل��ي��ك ه��ب��ط��ت

خاصٌة وتلك الفلسفة، بفنون فيه أحاط شعريٍّا، ديوانًا يضع لم سينا ابن فإن قلنا:
هذه تكون أْن اآلن يعنينا ليس بعده، وال قبله ممن أحٌد فيها العالء أبا يشارك لم
األشياء نقرر بأن الكتاب، هذا صدر يف أنفسنا أخذنا فقد مرذولًة؛ أو محمودًة الخاصة
يتناوله مما وال املؤرِّخني، عمل من والذمُّ الحمُد ليس إذ نذمها؛ وال نحمدها ال هي، كما

التاريخ. فنُّ
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، الفلسفيِّ الشعر هذا يف العتاهية وأبي العالء أبي بني يقارن أْن يف اجتهد مرجليوث
بيان يف نجتهد أْن نحب كنَّا ولقد سلمون، ذلك عىل وتابعه تشابًها، الرجلني بني أنَّ فزعم
يكتبها التي اإلسالمية املعارف دائرة أنَّ لوال العاملان، هذان فيه وقع الذي الوهم هذا
إذ وحيًفا؛ ظلًما العتاهية أبي إىل العالء أبي قياس فجعلت هذا، إىل سبقت املسترشقون
وال الفلسفة من يستقي العالء أبو وكان به، ويتقيَّد الدين من يستقي العتاهية أبو كان
إليها تلتفت لم أخرى وخصلٌة الرجلني. شعر يف األثر ظاهر الفرق وهذا بالدين، يتقيَّد
به مأل الذي زهده يف بالدين استعان ما كثرة عىل العتاهية، أبا أنَّ وهي املعارف، دائرة
واتهمه الفلسفة استمىل الذي العالء أبي بخالف باملجون، مشتهًرا فاسًقا كان ديوانه،

مجوٍن. مذهب يذهب ولم لهٍو إىل يَِمْل لم فإنه واإللحاد، بالزندقة النَّاس
يف العربية اللغة وهب قد العالء، أبو أنشأه الذي الفلسفيُّ الشعريُّ الفنُّ هذا
يعرف ال مزاٌج الحزم. أصحاب إليه ويميل الجد، أهل يألفه ا خاصٍّ مزاًجا اللزوميات
لعواطف ممثٌل ذلك مع هو ثم سلطانًا، عليه النفيس الضعف يملك وال سبيًال، إليه الباطل
الغريب. وقلة الكذب إال املعروف الشعر مزايا من ينقصه فليس صحيًحا، تمثيًال الشاعر
من موضوٍع يف ا خاصٍّ ديوانًا أفرد من أول أنه وهي أخرى؛ خاصٌة العالء ألبي
إال فيها يتناول لم التي الدرعيات هو الديوان وهذا الشعراء. ألَّفها التي املوضوعات
لو شعًرا والخمر الغلمان ويف والصيد، الطرد يف نواٍس ألبي إنَّ نعم؛ الدروع. وصف
الذي هو العالء أبا ولكن الشعراء، من غريه وكذلك ا، خاصٍّ ديوانًا لكان منفصًال ُجِمع
ميَّزت التي هي الخصائص فهذه سابٌق؛ إليها يسبقه أْن غري من الفكرة هذه إىل سبق
أبي شعر من اآلن فلننتقل كافًة، املسلمني شعراء من بل عرصه، شعراء من العالء أبا

نثره. إىل العالء

نثره

إال نثره من لدينا فليس اليسري، النذر منه لنا بقي ما ولكن الكثري، النثر العالء ألبي
منه، شيئًا بل القليل، املقدار هذا أنَّ عىل املالئكة. ورسالة الغفران، ورسالة رسائله،
كما نثره يف تتمثل شخصيته فإن العالء، ألبي الكتابية املَلَكة درس من نريد فيما يكفي
فالزمان فيهما؛ ومنزلته الرجل صفات لنتبني منهما القليل يكفي بحيث شعره، يف تتمثل
خالًدا كان الشخص هذا ألن شخصه؛ يُِضع لم — العالئية اآلثار أكثر أضاع وإْن —
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الذي هو العالء أبي شخص فليس سبيٍل؛ من الخالد اليشء عىل للزمان وليس بطبعه،
عظيًما. شيئًا اآلثار هذه بضياع فقدت التي هي وعلومها اآلداب وإنما آثاره، بضياع تأثر
يف النثر يتكلف لم ولعله شيئًا، صباه يف العالء أبي نثر من التَّاريخ لنا يحفظ لم
إىل نثره نقسم فإنا ثالثة أطوار إىل شعره قسمنا وكما الشعر. تكلف وإْن الطور، هذا
ُكِتب مما لدينا وليس بعدها. ُكِتب واآلخر العزلة، قبل شبيبته يف ُكِتب أحدهما طورين:
الوزير إىل كتبهما اللتني اإلغريض، ورسالة املنيح، رسالة فإن قليل، يشءٌ العزلة قبل
— له والدعاء الوزير أبي ذكر فيهما إذ الطور؛ هذا يف ُكِتبتا قد القاسم، أبي املغربي
ببغداد كتبها التي رسائله ولدينا — قدمنا كما أربعمائٍة سنة قبل الحاكم قتله الذي وهو
إليها. يصل أن قبل املعرَّة أهل إىل ورسالته السريايف، كتب شأن يف طاهر أبي خاله إىل
إىل كتبها التي ورسالته الغفران برسالة وحسبك أيًضا، فكثريٌ العزلة بعد ُكِتب ما فأما
والتي بدمشق، مات الذي أخيه عن يعزيه إليه كتبها والتي أمه، رثاء يف القاسم أبي خاله
نثره واصفون ونحن … وغريها البرصي النكتي عثمان بن أحمد الحسني أبا بها أجاب
النثر، يف تناولها التي الفنون وعن العامة، خصائصه عن باحثون ثم الطورين، هذين يف

الشعر. يف ذلك عن بحثنا كما

الشباب طور يف نثره

يف كذلك نثره فإن املتانة؛ قليل التكلف، كثري الشباب طور يف العالء أبي شعر كان إذا
باإلجادة، والظفر التفوق، إظهار حرصعىل حني التكلف كالمه يف كثر وإنما الطور، هذا

النبوغ. إىل ميله عن يميل فكأنه
غري بجملتني تظفر فال كلها الرسالة تقرأ قد بل السجع، من رسائله تخُل لم لذلك
من خلت بجملٍة فيها تمرُّ تكاد ال بل الغريب، من رسائله تخُل لم وكذلك مسجوعتني،
سقط أوائل أنَّ وكما شعره. يف كحظها الطور هذا نثر يف املبالغة وحظ غريب، لفٍظ
التكلف عبث فقد الشاعر، عواطف تمثيل وبني بينها فحال التكلف، بها عبث قد الزند
أبي إىل كتب فيما الفطرية، وميوله أخالقه تدرس أْن تستطيع ما حتى أيًضا، برسائله
يزينها بعض، إىل بعضها ُقِرَن قد وكلماٌت مرصوفة، ألفاٌظ هي وإنما املغربي، القاسم
تأتلفها ال التي املبالغة فيها وتظهر حني، إىل حنٍي من وضعًفا متانًة وتختلف السجع،

املنيح: رسالة يف قوله إىل انظر العقل. إليها يطمنئ وال العادة،
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ترشق نار وللذكاء ع، تضوَّ نسيم — سيدنا بقاء هللا أطال — لآلداب كان إْن
بتلهبه، ذكاؤه عنا الليل ومحا أدبه، أََرج الدار بُْعد عىل فغمنا فقد وتلمع،
ليست كواكب القلوب ُسَويداوات يف وأطلع ذاهبٍة، غري شفوًفا األسماع ل وحوَّ
إلينا وأُلِقي عظيم، رشٌف لنا ُوِهب البلدة، هذه أهل معرش أنَّا وذلك بغاربة؛
قراءته والنثر، النظم أعنة ومالك الحرب، السيد حرضة عن صدر كريم، كتاٌب

املتنافسون. فليتنافس ذلك ويف مسٌك، سائره بل وختامه نسٌك،

تجد وهل جيدة؟! صناعة أو عذبًا، أسلوبًا أو قيًما، لفًظا الكالم هذا يف ترى فهل
األطفال؟! بتعمل أشبه هو وتكلًفا مرذوًال، املبالغة عىل وحرًصا ممقوتًا، بالسجع كلًفا إال
مكانه عىل أُكِره قد هذا «تلمع» لفظ أليس وتلمع؟!» ترشق ناٌر «وللذكاء قوله: فما وإال
الليل ومحا أدبه، أرج الدار بعد عىل فغمنا «فقد قوله: إىل انظر ثم السجع؟! حق ليؤدي
السجع حب ولكن ذكائه.» «تلهب يقول: أْن تقتيض الفطرة فإن بتلهبه.» ذكاؤه عنا
هذه أهل معَرش أنَّا «ذلك قوله: وكذلك التكلف، إىل الفطرة عن يعدل أْن إىل اضطره
وفاتر اللفظ، بارد من إال ليس كريم.» كتاب إلينا وأُلِقي عظيم، رشف لنا ُوِهب البلدة،
وإنما منه، نغض ال أنا إال املقالة، بهذه العالء أبي كالم ننال أْن علينا عزَّ وإْن السجع،
من وفتوًرا برًدا بأقل والنثر.» النظم أعنة ومالك الحرب، «السيد قوله: وليس حاله. نَِصف

سابقه.
طالعة يف اإلحسان بعض أحسن فقد الرسالة، هذه طالعة يف أساء قد كان ولنئ
هواء أيُّ العربية، واأللفاظ املغربية، الحكمة أيتها عليك «السالم قال: إذ اإلغريض؛ رسالة
وجللت الربوة، حللت اإلغريض، مثل وَوْدُقه كاإلحريض، بَْرُقه سقاك؟! غيٍث وأي رقاك،

ُعَمري: بني لفتاة نَُمري بني أخو قال ما لك أقول الهبوة، عن

وال��س��ع��ود» األي��ام��ن وص��بَّ��ح��ك ذمٌّ وخ��الك ص��ال��ٌح ل��ك زك��ا

هذا فخاطبها القاسم، أبي شخص يف الحكمة تمثل حني اإلحسان بعض أحسن
يفارقاه. لم والتكلف السجع كان وإْن الرقيق، الخطاب

يف االجتهاد وهو سريته، يف نعرفه ال بيشءٍ العالء أبي رسائل ت نمَّ الطور، هذا يف
السحاب يف الطبعيني مقالة من املنيح رسالة يف تربَّأ فقد الجماعة، رأي يخالف مما التربؤ
لم العقلية حريته أنَّ عىل إال ذلك يدلُّ وليس أخرى، مرًة والفالسفة مني املنجِّ ومن مرة،

بعد. نضجت قد تكن
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كانت تقيته ولكن الخامسة، املقالة يف ذلك سنثبت كما التقيَّة يرى كان إنه نعم؛
عليها. يَُردُّ وال آرائه عن يُكنِّي كان إنه أي سلبيًة؛

من مكانه نيس أنه والعجب متكلًفا، جاء إذا املنيح رسالة يف السجع ذمَّ العالء أبو
أيًضا. نضجت قد تكن لم النقد، يف َمَلكته أن عىل إال ذلك يدلُّ وليس التكلف، هذا

اللغوية، العلوم اصطالحات سيما وال الطور، هذا نثر يف العلمية االصطالحات تكثر
اإلغريض: رسالة يف قوله إىل فانظر

هذين أنَّ وذلك انتهاء، بغري حراسة تلك الفاء تُدَغم حتى سيدنا هللا فحرس
يف وهما تصعيٍد، وذو وهاٍو وشديد، رخو متباعدان، التضاد وعىل ضدان،
واملبتدأ، كالفاعل التي رتبته هللا وجعل وأمس، غٍد بمنزلة والهمس، الجهر

أبًدا. تُخَفض ال أنها يف الفعل نظري

حتى ذلك يف يميض أنه عىل والرصف، والنحو التجويد من استعار إليه، فانظر
من والسماء، األرض يف بما اإلحاطة فقد حني وكأنه والقافية، العروض من يستعري
عمد خيالهم منها ويؤلفون تشبيههم، والكتاب الشعراء منها يستمد التي الجمال مناظر
من أتى مجاًال، ولخياله مادًة، لتشبيهه منها فاتخذ اللغة، علوم من صدره وعى ما إىل

الزند: سقط يف نفسه عن قال حني فصدق الطريف، باليشء ذلك

ع��وض��ا ��ب��ا ال��صِّ ألي��ام وج��دت ف��م��ا ب��م��ش��ب��ه��ه ك��لٍّ م��ن ت��ع��وَّض��ُت وق��د

يف كانت فإنها الكتابية؛ ملكته يف غريٍب انتقاٍل عىل تدل املعرَِّة، إىل رسالته أنَّ عىل
ظاهًرا. تغريًا الكاتب حياة فيه تغريت الذي العزلة طور وأول الشباب، طور آخر

العزلة طور يف نثره

الكاتب شخص تمثيل من فيها ترى ما تقرؤها حني املعرَِّة أهل إىل رسالته من يبهرك
بني شخصه وترى كاتبها، من ألفاظها تسمع إنما أنك إليك يُخيَّل حتى وعواطفه،
األحياء، فقد عىل الحزن ملكه الذي القلب هذا تمثل شمسيٌة صورٌة وكأنها سطورها،
وانرصافه العلم، دور وبني بينه العقبات وقيام املال، من اليد وإصفار األخالء، وفراق
ألفاظها أنَّ ولو الرسالة هذه عنه تشفُّ ذلك كل آالمها. عىل وتجلده الحياة، لذات عن

نابية. خشنٌة
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قد نفٌس الكاتب من تناجيك وإنما تناجيك، التي هي ليست األلفاظ أنَّ هذا مصدر
وال فضيلٍة، إظهار متكلفة غري هي، كما لك وبدت الرياء، ثوب وخلعت التصنع، طرحت
يف تجده َطْوَريِْه، يف العالء أبي نثر بني الفروق أظهر هو فهذا نقيصٍة. إخفاء يف محتالة
ألمه رثاؤه يمثله ما مقدار الثانية املقالة يف بيَّنا وقد بغداد. من رجوعه بعد كتب ما كل
يف القارئ عىل نفسه يخفي أْن عىل الحرص، أشد العالء أبو يحرص كان ولقد ذلك، من
أستاًرا القارئ وبني بينه يلقي كان الظهور، إال يأبى كان شخصه ولكن رسائله، بعض
من منيعة أسواًرا حوله ويقيم السجع، ثقيل من كثيفًة وُحُجبًا اللفظ، غريب من صفيقًة
املوانع هذه تخرتق أْن إال تأبى الحادة، عواطفه ولكن الدينية، والصور اللغوية املباحث
وأهون وقًعا، منها أخف الجمر لدغات ندوبًا، فيه فترتك القارئ قلب إىل لتصل كافًة،

احتماًال. منها
يذودون جنوًدا الجاهليني الشعراء من حوله اتخذ فكم الغفران، رسالة يف حاله ذلك
تعصمه دروًعا وآدابها اللغة علوم من نفسه عىل أسبغ وكم دونه، من ويناضلون عنه،
ولكن مسلم، أنه ليُعِلن بضحايا العباسيني زنادقة من ى ضحَّ وكم اإللحاد، وصمة من
صاحب «إنه الذهبي: قال حتى له، واتهاًما به، علًما إال النَّاس يزد لم كله الكيد هذا

الغفران. برسالة ذلك عىل واستدل املأثورة.» الزندقة
ذلك نثره؛ يف عاطفًة وأوضحهم شخصيًة، املسلمني الُكتَّاب أظهر هو العالء أبو
ق ُوفِّ وإْن نفسه، إخفاء يف الحيلة تكلف إىل ق يُوفَّ ولم منافًقا، يكون أْن يستطع لم ألنه

والغريب. السجع تكلف يف كله التوفيق
يف فالتزم وحياته، شعره يف حكَّمه كما نثره، يف الصارم الفلسفي قانونه حكَّم لقد
العواطف، عن التعبري يف العلم اصطالحات وترصيف الغريب، إيثار من يلزم ال ما الكتابة
أراد ما التي العروضية، الرضوب بتلك األغراض من كثريًا يؤدي فهو امليول، عىل والداللة

والتفاعيل. األوزان مجرد عىل تدل أْن إال بها الخليل
التام، االستقصاء عىل حرصه الطور، هذا نثر يف العالء أبي خصال أظهر من
حتى عنها ينرصف أْن يستطع لم طريقه يف نحويٍة أو لغويٍة ملسألٍة عرض إذا بحيث
ما لكثرة به؛ والرواة الشعراء من النار وأهل الجنة أهل ضيق اشتدَّ ولقد يستقصيها،
الزبانية فأغرى صربه، ينفد ال الذي إبليس صرب نفد حتى واملناظرة، النقد يف عليهم ألح
الخالف يعرف ال الذين الجنة أهل بني املالحاة من فنونًا أوقع وحتى النار، يف يقذفوه أْن

سبيًال. إليهم
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امللل كان لذلك ل؛ املتعجِّ القارئ يُسِئم ولكنه املحقق، العالم يريض االستقصاء هذا
روحه وفهمت الرجل، درست إذا أنك إال رسيًعا، العالء أبي نثر يف القارئ نفس إىل
أخص من وهذه ظلك، من لك ألزم وشعره، نثره يف بعرشته كلفك أصبح وعواطفه،

العالء. أبو بها امتاز التي الصفات
دواءً املبالغة لهذه اتخذ قد العالء أبا أنَّ عىل تَنَْمِح، لم ولكنها قلَّت، فقد املبالغة أما
فرتاه غلوائها من يكف بما األلفاظ من أحاطها وقد إال نثره يف مبالغًة تجد فما حسنًا،

أخرى. مرة ولو َمرَّة كاد يستعمل
نقسم أْن علينا الحق من ولكن كتابته، يف العالء أبا يلزمان والسجع الغريب إنَّ قلنا:
من فيه بد ال وهذا والتنميق، اإلنشاء مذهب فيه يذهب ما أحدهما قسمني: العالء أبي نثر
يقل وهذا العلمي، أو التاريخي القصص مذهب فيه يذهب ما واآلخر والغريب، السجع
قسمني، الغفران رسالة انقسمت لذلك بهما؛ تعثر تكاد ال حتى والغريب، السجع فيه
والغريب الزٌم، فيه فالسجع وجحيمها النار أو نعيمها، أو الجنة وصف من كان ما فأما
الطبع. عنه ينبو وال السمع يسيغه مرسٌل فسهٌل الزنادقة به وصف ما وأما موفوٌر، فيه
ما فأما القسمني، هذين أخيه عن القاسم أبا خاله بها عزى التي رسالته انقسمت وكذلك
السجع، فيه التزم وإن اللفظ فسائغ الناس، وأعالم وامللوك األنبياء مصارع عىل اشتمل

الشديد. العناء بعد إال فهمه إىل تصل فلن الحيوان مصارع به ُوِصفت ما وأما

النثرية فنونه

غريهما وال الهجاء وال الفخر يطرق ولم والوصف، والعزاء املدح بنثره العالء أبو طرق
اإلغريض، ورسالة املنيح رسالة فيه كتب فقد املدح فأما الكتاب؛ يطرقها التي الفنون من

الرسالتني. هاتني غري يف له وعرض
اللفظية باملحاوالت اتقاها ما وكثريًا ظاهرٌة، النثري العالء أبي مدح يف واملجاملة
ه، أمَّ بإحداهما رثى نابهتني، رسالتني فيه كتب فقد العزاء وأما اللغوي، واالستطراد
واألسف، الحزن من يشءٍ عىل تدل ال ولكنها خاله، باألخرى ورثى وصفها، قدَّمنا وقد
فألمَّ القصص طريق إحداهما طريقتني: الكاتب فيها سلك وقد وتعزية تسليٌة هي وإنما
املناذرة ومن وحمري، سبأ من امللوك وبعواقب إرسائيل، وبني العرب من األنبياء بمصارع
أبي مذهب ذهب ثم وأجوادها، العرب فرسان من األعالم وبمهالك واألكارسة، والغسانية
الذرات إىل والفيلة اآلساد فتتبع الحيوان، مصارع وصف من عينيَّته يف الهذيل ذؤيب
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إال إنسيٍّا وال وحشيٍّا والسماء األرض يف النَّاُس أَِلفه الذي الحيوان من يدع ولم والنمال،
أبي رسائل من رسالٌة منه تخُل فلم الوصف وأما الشديد. التفصيل مع مرصعه ذكر
مما معانيه يستمد إنه أي الشعري؛ الوصف يف كشأنه النثري الوصف يف وشأنه العالء،
ما خالصة إال الحيوان ملصارع وصفه وليس يحس. مما استمدادها من أكثر يحفظ
ذؤيب، أبي عينيََّة لخاله رثائه يف ص لخَّ لقد فيها، واإلسالميون الجاهليون الشعراء قال

رضار. بن اخ الشمَّ شعر وأكثر لبيد، ومعلقة

النقد

يف وتعمقه الناس، وأخالق للحياة دراسته له كونتها قويٌة، َمَلكٌة النقد يف العالء ألبي
رسالٌة وتمثله واألدبي، العلمي النقد أحدهما قسمني: ينقسم النقد وهذا العلمي. الدرس
شعره من شيئًا فيها ينقد البرصي، النكتي عثمان بن أحمد الحسن أبي إىل بها بعث
ومألوف واألخالق العادات نقد واآلخر لذاع، ولكنه ظريًفا مزًجا بالسخرية النقد فيمزج
إىل سلك ولكنه الناس، مألوف من كثريًا فيها نقد فقد الغفران، رسالة وتمثله الناس،
ذلك يف يفوقه ال اللذع، وخاز الوقع، شديد خصومه عىل فكان السخرية، طريق النقد هذا
االحتشام ترك ألنه الفن؛ هذا إىل البديع سبق وإنما رسائله، يف الهمذاني الزمان بديع إال

فيها. يفكر أْن العالء أبو يستحي ألفاٍظ من يأنف ولم والوقار،

السخرية

وحذق مالحظٍة، دقة إىل احتاج الفقه، حقَّ معناها يفقه أْن وأراد الغفران، رسالة قرأ من
ويعرف درسه، فيحسن الكاتب روح يدرس أْن وإىل بصريٍة، ونور نظٍر، وبُْعد فطنٍة،
الدين. كتب أقوم من يظنها وهو الغفران رسالة به مرت ذلك إىل ق يُوفَّ لم فإذا أغراضه،
تبلغه ال تكاد خفيٍّا، مسلًكا النقد إىل الرسالة هذه يف يسلك العالء أبا أنَّ ذلك
الغفران رسالة يف ما إىل اهتدوا ملا به، الظن يسيئون كانوا قد مؤرخيه أنَّ ولوال الظنون،
فيه؛ يَُشك ال الذي والرصيح يُلَمس، الذي الظاهر إال منه يفهموا لم أنهم عىل النقد. من
له، فطنوا فقلَّما الخاص نقده فأما الزنادقة، بعض عن رواها التي اإلباحية كاألشعار
شديد كان قد الرسالة، هذه إليه ُكِتبت الذي القارح بن منصور أبا عليٍّا أنَّ يف نشك ولسنا
بإحدى منه واثق وهو إال الرسالة بهذه يكتب ال العالء أبا فإن الغفلة؛ شديد أو الزندقة
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عليها، متهالًكا للخمر، معاقًرا كان الرجل هذا أنَّ عىل الغفران رسالة وتدلنا الخصلتني،
الغفران رسالة عىل الكالم معرض يف اآلن ولسنا يتوب، أْن يف العالء أبو عليه ألح حتى
وجهني: من عنها نبحث أْن نريد وإنما صلة، من العالء أبي دين وبني بينها ما حيث من

تأليفها. يف عمل الذي الخيال واآلخر عليها، تشتمل التي السخرية أحدهما
العالء أبو ساقه الذي الطويل، القصص خالصة تسمع أْن فحسبك السخرية فأما
املوقف يف فلبث البعث يوم قربه من الرجل هذا قام الجنة، يف القارح بن عيل لدخول
التوبة، صكَّ معه ألن الجنة؛ بدخول واثٌق وهو والظمأ، الحرُّ أعياه حتى طويًال، أمًدا
النَّاس به يخدع كان بما الجنة سدنة يخدع أْن يف ففكر االنتظار، هذا معنى يفهم فلم
يفهم فلم إياها وأنشده رضوان، مدح يف الطوال القصائد فأنشأ عر، الشِّ من الدنيا يف
تحفل لم بالك ما سأله: بأمره، قارح بن عيل َعيَّ فلما العربية، يتكلم ال ألنه شيئًا؛ منها
بن عيل آيست محاورٌة بينهما كانت ثم الدنيا؟! ملوك بها يحفل كان وقد بقصائدي
ولكن نفسها، القصة معه وأعاد زفر له يُقال آخر سادٍن إىل فانتقل رضوان، من قارح
فتوسل حمزة، إىل وصل حتى فاجتهد أمره، يف بالنبيِّ يتشفع أْن إىل نبهه الخازن هذا
وإذا ذلك لفي وإنه توبته، كتاب يُظِهر أْن كلفه وقد عيل إىل طريقه لفي وإنه عيل، إىل به
ل تأوَّ فيما يخاصمونه البادية، شعراء من بطائفٍة ذرعه ضاق قد الفاريس، عيل أبو شيخه
ثم األعراب، أولئك عنه فذاد أستاذه إىل وذهب الشفاعة، وأَْمَر التوبة فنَيس كالمهم، من
عىل شاهًدا منه وطلب األمر، عليه ن هوَّ قد عليٍّا ولكن التوبة، كتاب َفَقَد وقد عيل إىل رجع
الحوض، من سقاه ولكن شهادته، عىل وَقِبل حلب قضاة من بقاٍض فاستشهد التوبة،
هاشٍم، بني من شباٍب إىل فذهب الحيلة، إال يَر فلم الحساب قبل الجنة دخول من وأيأسه
وعرتته، النبيِّ عىل بالصالة وأختمها أبدؤها كنت كثرية، كتبًا الدنيا يف ألَّْفُت لقد فقال:
أمكم خرجت إذا قال: هي؟ وما قالوا: حاجة، إليكم ويل حرمة، عليكم بذلكم يل فحقت
منه، فقبلوا الجنة، بدخويل يأذن أْن يف إليه بها فتوسلوا أبيها، لزيارة الجنة من الزهراء
فسلمت فاطمة ومرت الزهراء. تمر حتى أبصاركم غضوا املوقف، أهل يا مناٍد: نادى ثم
بركاب فتعلَّق يتبعها، أْن إليه وأشارت فقبلت، صاحبهم، أمر يف إليها ورغبوا أبنائها، عىل
يف تطري كانت إنما الزحام، لكثرة األرض عىل تميش خيلهم تكن ولم ، النبيِّ ابن إبراهيم

الهواء.
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بلغ فلما الجنة، ليدخل وإخوتها فاطمة مع وعاد فيه، وشفع النبي إىل وصلوا
فأخذت تعينه، جاريًة الزهراء إليه فبعثت أصبع، قيد عليه يتقدَّم أْن يستطع لم الرصاط
يا لها: فقال وأعياها، ذلك أعياه حتى األخرى، من مال ناحيٍة من أسندته كلما الجارية

العاجلة: الدار يف القائل قول معي فاستعميل سالمتي أردت إْن هذه،

زق��ف��ون��ه ف��اح��م��ل��ي��ن��ي أم��ري أع��ي��اك إْن س��تِّ

ويمسك اآلخر، كتفي عىل يديه اإلنسان يطرح أْن قال: …؟ زقفونه وما فقالت:
طاب: كفر أهل من الجحجلول قول سمعت أما ظهره، إىل وبطنه ويحمله بيديه،

زق��ف��ون��ه ال��ورا إل��ى أم��ش��ي ص��رُت ح��ت��ى ال��خ��ل��ف إل��ى ح��ال��ت��ي ص��ل��ح��ت

وتجوز فتحمله الساعة. إال طاب كفر وال الجحجلول، وال بزقفونه، سمعت ما فقالت:
فخذها الجارية، هذه لك وهبنا قد السالم: عليها الزهراء قالت جاز فلما الخاطف، كالربق
جواز؟ من معك هل رضوان: له قال الجنة باب إىل صار فلما الجنان. يف تخدمك كي
شجرة داخل من الجنة باب وعىل باألمر فعيَّ به. إال للدخول سبيل ال فقال: ال، فقال:
عليها فآخذ املوقف إىل أرجع حتى الصفصافة، هذه من ورقًة أعطني فقال: صفصاٍف،
فلما وتبارك. تقدس — األعىل العيل من بإذٍن إال الجنة من شيئًا أخرج ال فقال: جواًزا،
ما مثلك، خازنًا املرجى أبي لألمري أنَّ لو راجعون، إليه وإنا هلل إنا قال: بالنازلة ضجر
وقد فرآه — عليه هللا صىل — إبراهيم والتفت خزانته. من درهم إىل غريي وال أنا وصلُت

الجنة. يف بها حصله جذبًة فجذبه إليه فرجع عنه، تخلَّف
رسالة عليه تشتمل ما مقدار تبني الصغرية، القصة هذه تمثلها التي الصور فهذه

كثري. وأمثالها الخفية، السخرية من الغفران

الخيال

بأكثر الوعاظ أقاصيص وردت وإنما كثريًا، شيئًا الرسالة هذه يف العالء أبو يخرتع لم
مواضع أخطأ قد أنه عىل والسخرية، التنسيق فهو يشء، الرسالة يف كان فإذا فيها، ما
لقاء تمنى كلما جعل مجالسه، أحد يف القارح ابن فإن يخطئها، أال حقه كان الخيال من
أثاثها وبني الجنة سكان بني فرق يكن فلم يديه، بني هو فإذا نظر الجنة، أهل من رجٍل
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املالكمة تقع كادت حتى الجنة، أهل بني واملهاترة الخالف أوقع وكذلك ذلك، يف وفاكهتها
العجاج. توسط أْن لوال رؤبة، وبني قارح ابن بني

اللغوية مهارته

أشعاٌر فإذا أشعارهم، من وسمع فزارهم الفردوس، يف الجن بمدائن القارح ابن مر ولقد
نشك وما ا، حقٍّ الجنة كالم أنه سامعها إىل يُخيَّل مبلًغا واألسلوب، اللفظ غرابة من بلغت
األخبار يف ُرِوي ما تتجاوز فال معانيها أما األشعار، هذه انتحل الذي هو العالء أبا أنَّ يف
نرجو خاص، كتاٍب إىل يحتاج الغفران رسالة يف املفصل والقول الجن. أحوال من الدينية
العرب، عند خياليٍة قصٍة أول هي الرسالة هذه أنَّ اآلن نقرر أْن وحسبنا إليه، ق نُوفَّ أْن
وكتاب La Comedie dévine سماه الذي الطلياني «دانتي» بكتاب يشبهونها والفرنج
بهذه صلًة املعراج لقصة أنَّ وعندنا الضائعة»، «الجنة اه سمَّ الذي اإلنجليزي «ملتن»

األقاصيص.

النثرية خصائصه

بنثر يتصل ال الغريب، وكثرة الغموض من شعره به اختص بما العالء أبو نثر يختص
حتى عظيم، حظٌّ العالء أبي نثر يف ولألمثال امللتزم. السجع هي واحدٍة، بصلٍة إال عرصه

استعماًال. لألمثال الكتاب أكثر العالء أبا بأن لتجزم إنك
تجد ال فإنك املطلقة؛ العفة أحدهما الزمني: بوصفني عامًة العالء أبي آداب تتصف
يتيمة وحفظتها عرصه يف شاعت التي القبيحة الكلمات تلك من كلمًة نثره وال شعره يف

القول. إطالة إىل يحتاج ال ذلك وتعليل الدهر.
وهذه اللزوميات، كتاب يمثله ظاهًرا، تأثريًا فيها العربي النجوم علم تأثري الثاني:
من فرغنا قد وإذ والرسائل. الزند سقط يف املنترشة واألقاصيص الكثرية، التشبيهات

العالء. أبي علم إىل فلننتقل العالئية اآلداب درس
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العالء أبي علم

يجلس لم أنه فنرى حياته، أطوار جميع يف للعلم العالء أبي درس الثانية املقالة لنا تمثل
وزيارة الكتب، قراءة يف أخذ َشبَّ ملا وأنه الصبا، طور يف إال أستاٍذ من التلميذ مجلس
وجالس مكاتبها، فزار بغداد إىل رحل والثالثني السادسة بلغ فلما بأنطاكية، املكاتب
مجالسة ال للند، النِّد مجالسة والفالسفة، الفقهاء من فيها كان ومن وأدباءها، علماءها
فهذه سنة. وأربعني نيًفا والتأليف بالتعليم فاشتغل املعرَِّة إىل رجع ثم لألستاذ، التلميذ
بها واستأثر العالء، أبي حياة ملك الذي هو العلم أنَّ أحدهما أمرين: لنا تنتج الخالصة
عىل اعتمد مما أكثر علمه، تحصيل يف نفسه عىل اعتمد أنه واآلخر الثالثة، أطوارها يف
يف سعٍد بن ومحمد أباه، إال األساتذة من له نعرف ال أنا هذا ويؤيد والشيوخ، األساتذة
من غريه عن يروي وال كتب، إذا يحدث ال وأنه الحديث، يف مسعر بن ويحيى اللغة،
بنفسه، وثق قد رجٍل كتابة يكتب وإنما عنهم، سمع قد يكون أْن يمكن الذين األساتذة
هذا تأثري الثالثة املقالة لنا وتمثل الغفران. رسالة يف ترى كما — الكتب عن نقل وربما
فليس مختلفٍة، مظاهر يف ظاهٌر التأثري هذا أنَّ ومع العالء، أبي آداب يف الطويل الدرس
ونثره، شعره يف العلمية االصطالحات كثرة األول: اثنان؛ إال املظاهر هذه من يعنينا
ما بعض يفرس أْن إىل احتاج حتى العلمية، بالصبغة األدبي أسلوبه اصطباغ والثاني:
اللزوميات؛ عىل الكالم عند ذلك بيَّنا كما املؤلفني، طريقة عىل األلفاظ من شعره يف وقع
أبي نفس يف شديدًة كانت العلمية القوة أنَّ عىل واضحًة، داللًة يدالننا املظهران فهذان

العالء.
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أتقنها التي فنونه

ما عىل ننص أْن من لنا بد فال العلمية، قوته تصوير يف يكفي ال اإلجمال هذا أنَّ غري
التي الكتب أسماء ومن األدبية، اآلثار من ترك بما ذلك عىل مستعينني الفنون، من درس

إليه. يلتفتوا ولم املوضوع بهذا يحفلوا لم املؤرخون كان وإْن ألَّفها،
شعره أمدت التي فهي العالء، أبو درسها التي الفنون أظهر هي اللغوية العلوم
وهي للناس، درسها يف عزلته أيام أنفق التي وهي العلم، واصطالحات بالغريب، ونثره
ظاهر كان وقد الضخمة. الكتب فيها وألَّف النابغون، التالميذ فيها عليه تخرج التي
وسقط اللزوميات، باصطالحاته وامتألت كتب، ستة من أكثر فيه فألف النحو، يف النبوغ
جامع أخصها كتبًا، فيه ألَّف فقد العروض يف وكذلك الغفران. ورسالة والرسائل، الزند،
عن يرِوها ولم نظمها بأشعاٍر لها ومثَّل وقوافيه، الشعر رضوب فيه ل فصَّ الذي األوزان
بها بدأ التي ومقدمته كتبه، ثبت يف حدثنا كما بيت آالف تسعة األشعار هذه وتبلغ غريه،
أحسن العروض يف مقدرته لنا تمثل األدبية، كتبه بها مأل التي واستطراداته اللزوميات،
وتحقيقه، الغريب استظهار يف حذقه مقدار عرفت الغفران، رسالة قرأت فإذا تمثيٍل.
من وأنواع القديم، الشعر يف وردت ألفاظ يف االختالف من العلماء بني كان ما وحفظ

الشعر. هذا عليها روى والترصيف اإلعراب
وهما: تَْوَلب، بن النمر قالهما بيتني إىل الغفران رسالة يف استطرد ولقد

ح��ص��ن أم م��ن ط��ارٌق خ��ي��اٌل ه��ج��وٌع وه��م ب��ص��ح��ب��ت��ي أل��مَّ
ب��َس��ْم��ِن وح��واري ش��اءت إذا ��ى ُم��َص��فٍّ ع��س��ًال ت��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه��ا

قال خلًفا أنَّ ملخصها وأصحابه، األحمر خلٍف بني كانت قصٍة إىل منهما فاستطرد
الثاني؟ البيت يف تقولون كنتم ما حصن أمِّ موضع حفص أمَّ وضع أنه لو ألصحابه:
عىل ويُفرَّع العالء: أبو قال الفالوذج. واللمص: ِبَلْمص.» «وحواري خلف: قال فسكتوا،
يف يقول كان ما همزة وآخره جزء أم حفص أم مكان كان لو فيقال: الحكاية، هذه
شويته إذا اللحم كشأت قولهم: من بكشء. وحواري يقول: أْن يحتمل فإنه القافية؟
إذا اللحم وزأت قولهم: من بوزء. يقول: أو أكله. إذا الشواء كشأ ويقال: ييبس. حتى
يف هللا نسأ من يكون أْن فيه ل يُتأوَّ ما وأحسن لجاز. بنسء حواري قال ولو شويته.
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الكثري اللبن النسء أنَّ عىل يُحَمل أْن من أحسن وهذا حياة، طول مع خبز لها أي أجله؛
الوجهني: عىل الورد بن عروة بيت وا وفرسَّ الخمر. النسء إنَّ قيل: وقد املاء.

وزور ك��ذب م��ن ال��ل��ه ع��داة ت��ك��ن��ف��ون��ي ث��م ال��ن��سء س��ق��ون��ي

أي بذلك؛ الحواري تأكل ألنها لجاز؛ الخمر أو اللبن عىل بنسء حواري حمل ولو
يف خبًزا يغمس وهو الروم، َمِلك رأى أنه ُمحدٌث َث حدَّ وقد الخمر، مع الحواري لها
أْن يمكن وال بَُعد. ملا أكل، إذا لزأ قولهم من بلزء. حواري قيل: ولو منه، ويصيب خمٍر
فال ساكن، هاهنا الروي قبل وما ساكنًة، إال تكون ال ألنها ألًفا؛ البيت هذا روي يكون
كافًة. املعجم حروف عىل أتى حتى اململ، االستطراد يف العالء أبو مىض ثم … ذلك يجوز

الرسالة. موضوع من فيه أخذ كان ما إىل عاد وهنالك
الفقه عىل وقدرته وروايته، الغريب من العالء أبي حظ عىل تظهرك القصة فهذه
البحث عىل الشديد الصرب من له كان ما مقدار عىل تظهرك أنها كما فيه، والتأول به،
به نفسه أخذ الذي الفلسفي القانون بذلك تأثره نتيجة إال كله هذا وليس واالستقراء،

بغداد. من رجع يوم
والعروض، اللغة يف النقد شديد — الثالثة املقالة يف قدمنا كما — كان العالء أبو
بن عيل بني أجراها التي املسئمة، املحاورات هذه من ذلك عىل أدل وليس املالحظة، دقيق
بن عيل بني املحاورة من كان ما ذلك فمن والنار، الجنة أهل من الشعراء وبني القارح

قولك: عن أخربني يقول: إذ الجنة؛ يف لبيد وبني هذا القارح

ِح��م��ام��ه��ا ال��ن��ف��وس ب��ع��ض ي��رت��ب��ط أو أرَض��ه��ا ل��م إذا أم��ك��ن��ٍة ت��رَّاُك

تقول كما وهذا نفيس.» أردت إنما «كال، لبيد: فيقول كل؟ معنى ببعض أردت هل
وظاهر الحقيقة. يف نفسك تعني وأنت — ماًال النَّاس بعض أعطاك مالك ذهب إذا للرجل:
خصمه فتئ «ال فيقول: للناس، بعًضا تكون فرقٍة كل وعىل إنسان، كل عىل واقٌع الكالم
أو يرتبط؟ لم أو أرضها لم إذا مقصدك هل يرتبط»، «أو قولك: عن أخربني مفحًما.»
فيقول أمكنة» «ترَّاُك قولك: عىل كاملحمول يرتبط فيكون يرتبط؟ أو املنازل أترك غرضك

فيقول: أردت.» األول «الوجه لبيد:

ال��ث��واب ف��ي ح��ظ��ه ال��ل��ه أع��ظ��م
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قولك: يف مغزاك فما

إب��ه��ام��ه��ا ت��أت��ال��ه ب��م��وت��ٍر ك��ري��ن��ة وج��ذب ص��اف��ي��ة وص��ب��وح

تفتعله يجعله تأتاله، ينشده: من فمنهم وجهني؛ عىل البيت هذا يروون النَّاس فإن
«كال لبيد: فيقول اإلتيان، من تأتاله ينشد من ومنهم ساسه، إذا يئوله اليشء آل من
يف يدَّعي كان الفاريس عيل أبا «إنَّ حاسده: هللا أرغم — فيقول البيت.» يحتمله الوجهني
أنَّ يريان ألنهما وسيبويه؛ الخليل مذهب عىل يستحي. استحى قولهم: مثل أنه البيت هذا
مذهٌب وهذا استقام.» عىل استقمت أن كما استحاي قولهم عىل جاء إنما استحيت، قولهم
فأُِعلَّت ائتاي، فقيل: افتعل، منها بُنِي كأنه أوى من مأخوذة تأتي أنَّ يعتقد ألنه ظريف؛
فُحِذفت ائتيت قيل: ثم القول. من واقتال العون، من اعتان قولنا: يف تَُعل كما الواو
لبيد: فيقول يستحي، قيل كما بالحذف يأتي املستقبل: يف قيل ثم اقتلت، يُقال كما األلف

املتكلف. هذا ظن مما أيرس األمر يَْعِنه، لم لعنٍن معرض
من يخلو ال نثره عامة أنَّ عىل واالشتقاق، الترصيف يف مالحظته دقة إىل فانظر
تتبني هنا ومن والغريب. والعروض، واالشتقاق، والرصف، النحو، يف الدقة هذه مثل
أنَّ الثالثة املقالة يف بينا ولقد يجمع. العلمي التحقيق من وحظه وروايته درسه مقدار
واإلسالميني؛ الجاهليني العرب آداب إىل منها كثريًا يرد العالء أبي آلداب الدقيق التحليل
قوة الحظت إذا سيما وال والنثر، الشعر من يحفظ كان ما مقدار عىل أيًضا يدلك فهذا
وكما آدابه، بذلك تحدثنا كما التَّاريخ فن العالء أبو أتقن وقد حفظه. وجودة ذاكرته

قوله: يف اللزوميات يف هو حدثنا

ط��رف أخ��ب��اره��م م��ن وع��ن��دي إال زم��ٍن ب��ن��و ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي م��رَّ م��ا

وحذق أتقنها، قد أنه عىل يدالننا الغفران ورسالة فاللزوميات الفلسفية، العلوم أما
وقد الفالسفة. من املعلمني طريقة عىل كتبًا فيها يضع ال كان وإْن وعمًال، علًما فيها
عليه وتدلُّ الثانية، املقالة يف ذلك إىل اإلشارة وقدَّمنا نَّة، السُّ من شيئًا روى أنه ذكروا
غري مقداًرا الفقه من درس قد أنه يف شك وال الحديث. من فيها ُرِوي ملا الغفران رسالة
بينه كانت التي واملحاجاة آدابه، يف املنتثرة الفقهية االصطالحات ذلك عىل تدل كما قليل
الريب يحتمل ال ومما قدمنا. كما — بغداد قدم حني الشافعي، القايض الطيب أبي وبني
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وإْن اآلي، تضمني سماه الذي وكتابه آدابه، بذلك تشهد كما وعلومه، القرآن أتقن قد أنه
منها فصٍل كل يختم املسجع، من بطائفٍة يأتي أْن عىل فيه حرص قد فإنه إلينا، يصل لم

القرآن. من مقتبسٍة بآية

بنفسه ثقته

يُتََّهم لم وأنه فهمه، وقوة حفظه لجود العلم؛ يف حجًة ثقًة كان العالء أبا أنَّ يف شك ال
فيما بها فيثق الرأي، هذا نفسه يف يرى الرجل كان وقد بتدليٍس. عليه يُطَعن ولم بكذب،
يف الطريقة هذه أثَّرت فقد املشافهة، عىل الدرس يف يعتمد لم أنه بيَّنا وقد ويكتب. يُحدُِّث
طالبه أتمه فلما السكيت، البن املنطق إصالح كتاب التربيزي عليه فقرأ العلمية، سريته
فخذه العلم تريد كنت إْن العالء: أبو له فقال عرصه، يف العادة بذلك جرت كما بالسند
عىل يدلُّ فهذا القفطي: قال غريي. عند فاطلبها الرواية تريد كنت وإْن تَعُدني، وال عني
يف منها ألنضج عرصه يف وإنها اللغة، أدرك أنه ويعتقد بنفسه، يثق كان العالء أبا أنَّ

السكيت. ابن عرص

بآثاره عنايته

وأدبه، علمه عىل الحرص شديد كان أنه العالء، ألبي العلمية الحياة يف يُالَحظ ما أخص
املقالة يف ذلك تعليل وقدَّمنا عنها، ويناضل ويفرسها يجمعها فيهما، بآثاره العناية كثري
له ألَّف قد يكون أْن غري من العالء، أبو ألَّفه كتابًا ترى تكاد ال إنك اآلن: ونقول الثالثة.
بثالث، عنها ودافع بكتابني، اللزوميات ورشح الزند، سقط رشح فقد تفسريًا، أو رشًحا
بكتاب الرسائل ورشح والغصون، األيك ورشح أيًضا، بكتابني والغايات الفصول ورشح
ومصدر بها. واحتفاظه آثاره، عىل حرصه مقداَر لك يُمثِّل فهذا الرسائل. خادم سماه
آثارها ترتك أْن يرىض فال لها، مكربًا بنفسه معرتًفا كان الرجل أنَّ أحدهما أمران: هذا
عليه، الكذب وكثرة التأول يخىش كان أنه اآلخر الناس، يكملها أْن إىل محتاجًة ناقصًة
أكثر فضاع فاته قد الغرض هذا ولكن فيه. أغراضه ويرشح فيجليه كالمه إىل فيعمد

يخاف. كان ما إىل وااللتباس الشك من أمره وعاد كتبه،
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كتبه

املنظومة الكتب من العالء أبو ألَّف ملا ثبتًا والذهبي، والصفدي والقفطي ياقوت روى
فأما لنا، بقي الذي هو الكتب هذه من اليسري النذر ولكن واآلداب، العلوم يف واملنثورة
تخريب عليه أتى وإنما املعرَِّة، من يخرج ولم باد إنه والذهبي: القفطي فقال أكثرها
وخمسون خمسة هي فإذا الكتب، هذه أحصوا وقد فيها، ملا وتحريقهم لها، الصليبيني
والوعظ وألوانه، واألدب وفنونها، اللغة تتناول كراسة، آالف أربعة من أكثر يف كتابًا
الناس، بعض منه طلبه حني إال العالء أبو يكتبه لم الكتب هذه من وكثريٌ وأنواعه.
بن عيل الحسن أبي بالشيخ يُعَرف رجل العالء ألبي يُرسِّ وقد رده، من الحياء ومنعه
فشكر أجًرا، ذلك عىل يقتيض أْن غري من أمىل، ما عنه فكتب هاشم، أبي بن هللا عبد
سماه أحدهما كتابني، البنه وألف لكتبه، وضعه الذي الثبت أول يف العالء أبو ذلك له
عىل نص كما الكتب من أمىل ما آخر وهو الجمل، عون سماه واآلخر الفتحي، املخترص
مستقىص، وصًفا ونصفها الكتب، هذه عن نبحث أْن نستطيع لو نودُّ ولقد ياقوت. ذلك
إال منها يُبِق ولم الكتب، هذه أكثر فأضاع األمنية، بهذه الظفر علينا أبى قد الدهر ولكن

الثالثة. املقالة يف وصفه قدمنا ما

الكتب تسمية يف ذوقه

فال األسماء، وهي منها، بقي ما نَِصف أْن يفوتنا فلن الكتب، هذه نَِصف أْن فاتنا ولنئ
أبي لديوان رشحه سمى كيف فانظر رقيٍق، وذوٍق معتدٍل، مزاٍج عىل تدلُّ أنها يف شك
البحرتي لديوان إصالحه ى سمَّ وكذلك واالختيار. التورية فأحسن حبيب» «ذكرى تمام
بعض بها إليه بعث نسخة إصالح هو فإذا الكتاب، هذا رأينا وقد الوليد»،1 «عبث
اسم يف ظريف تأول آخره يف العالء وألبي البحرتي. بها جاء أللفاٍظ نقد وفيه الرؤساء،
نفسه البحرتي به يُراد أْن فيجوز الوليد وأما فظاهٌر، العبث أما قال: فإنه الكتاب،
املتنبي لديوان رشحه ى وسمَّ بالكتاب، عبث ألنه الناسخ؛ به يُراد أْن ويجوز اسمه، ألنه
يف أنه زعموا وقد والغصون»، «األيك آخر كتابًا وسمى بالقرآن، توريًة أحمد» «معجز

بدمشق. الرتقي مطبعة يف ١٩٣٦ سنة املدني هللا عبد محمد األستاذ الكتاب نرش 1
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النظامية باملكتبة رأى ومن منه، املائة بعد األول الجزء رأى من وتحدَّث جزء، مائة
اختيار يف محسنًا العالء أبو كان الجملة، وعىل أجزائه. من جزءًا وستني ثالثة ببغداد

املسميات. لتأليف متقنًا كان أنه عىل الكتب من بأيدينا ما يدل كما األسماء،
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اخلامسة املقالة

العالء أبي فلسفة

إلحاده، علة عن سألتهم فإذا ملحًدا، رجًال إال منه يفهموا لم العالء، أبا النَّاس سمع إذا
بإنكار تنطق اللزوميات، يف أبياتًا لك رووا امللحدين، يف وحرشه الدين من أخرجه وعما
العالء، أبي فلسفة من النَّاس عرف ما كل هو القدر وهذا األنبياء. من والَغضِّ الرشائع،
هذه نرش الذي هو العالء، أبي عىل الدين ورجال الفقهاء تعصب أن يف نرتاب ولسنا
األجيال رأي يف جعلته التي الكثرية، بَه الشُّ تلك صاحبها حول وجمع الناس، يف األبيات
شيئًا ليس العالء، أبي شعر من بالدين يتصل ما أنَّ غري الجحيم، أهل من املختلفة
املظاهر عن وبحثت اإلنساني، العلم أطراف تناولت التي العالئية، الفلسفة إىل بالقياس
كما للناس ُعِرفت العالء أبي فلسفة أنَّ ولو والعامة. الخاصة حياته يف لإلنسان العلمية
الحال. هذه غري حاٌل آرائهم يف للرجل لكان مفصًال، درًسا مدارسهم يف وُدرِّست هي

ليخفي اتخذها التي الِحيَل وتلك فيه، الدينيني رأي وسوء عليه، الفقهاء ب تعصُّ
للتاريخ، مجهوًال فجعلته فلسفته، وبني العقول بني حالت التي هي آراءه، النَّاس عىل

السواء. عىل واملؤرخني
العرب من وحديثًا قديًما عنه الكتاب كثر وإْن واملؤرخني، التاريخ من مجهول
ولغته، وذاكرته، بذكائه إال يحفلوا لم العرب، من عنه كتبوا الذين فإن والفرنج؛
يحفلوا أْن غري من باألفاكيه، وصفها يف ويتندرون األعاجيب، فيها يروون وإلحاده،
يستطيعوا لم الفرنج، من أرَّخوه الذين وكذلك اإللحاد، هذا ومصدر الذكاء، هذا بمادة



العالء أبي ذكرى تجديد

التي واألسفار الكتب ولغموض جهة، من وأساليبه ألفاظه لغموض فلسفته؛ يفهموا أْن
يشءٍ إىل املسلمني سبقوا قد أنهم عىل أخرى، جهة من عامًة اإلسالمية الفلسفة يف أُلِّفت
أول ولعلنا الغليل. يشفي ما إىل منها يصلوا لم وإْن الرجل، فلسفة عن البحث من
ودقائقها، أرسارها عىل النَّاس يظهر تفصيًال العالئية الفلسفة ل يفصِّ أْن استطاع من
نرى ونحن بذلك، ظفر من أول لعلنا املفهوم. الواضح اليشء منزلة عقولهم من وينزلها
ما، يوًما بها نظفر أْن نرجو أماني لنا كانت وإْن مبينًا، وفوًزا عظيًما، نجًحا الظفر هذا
باطلها، من حقها يميز نقًدا الفلسفة هذه ونقد مصادرها، إىل كافًة فلسفته رد وهي

والصواب. فيها الخطأ بني ويفرق

فيلسوف؟ العالء أبو هل

يفهم من النَّاس فمن الحدود، غامض مبهم العالم، ولفظ األديب كلفظ الفيلسوف لفظ
عىل يطلقه من ومنهم الجديد، يبتدع من عىل به يدلُّ من ومنهم الدين، عىل الخارج منه
بني الرجل ضاع فيلسوٌف، العالء أبا إنَّ قيل فإذا علميٍّا، درًسا الفلسفة كتب يدرس من
نطلقه حني اللفظ، لهذا ا خاصٍّ معنى نحدِّد أْن من بدٌّ يكن لم لذلك املختلفة؛ املعاني هذه

العالء. أبي عىل
نفهم فإنا املسلمني، عند معانيه تكن ومهما اليونانية، يف اللفظ هذا أصل يكن مهما
سلطانها وبسط متقنًا، علميٍّا درًسا والخلقية، واإللهية، الطبيعية، العلوم درس رجًال منه
أعماله. وبني العلوم هذه بني تناقض يكن فلم الخاصة، وسريته العلمية، حياته عىل
هذه أتقن الذي فالرجل اللفظ، هذا يفهمون اليونان فالسفة من األقدمون كان وكذلك
يصطنعها ال ولكنه عنها، ويناضل الفضيلة يعرف فهو تناقضها، حياته ولكن العلوم،
يؤثر الخريِّ والرجل بالفلسفة. عالم هو وإنما اآلن، عندنا بالفيلسوف ليس سريته، يف
لهذه متقنًا يكون أْن غري من ذلك عىل ُفِطرت قد نفسه ألن عليها؛ ويحرص الفضيلة
بني جمع فإذا فحسب، خريٌ رجٌل هو وإنما أيًضا، اآلن عندنا بالفيلسوف ليس العلوم،
حياته وكانت العالم، هذا حقائق عن بحث أي وعمًال؛ علًما الحكمة فأجاد الطرفني هذين
الحكيم. أو الفيلسوف لفظ من الكتاب هذا يف نفهمه الذي فهو بحثه، لنتائج موافقة

يف وحياته وأخالقه، العالء أبي سرية من الثانية املقالة يف قدمنا فما هذا صح إذا
قد أنه عىل يدلُّنا وبغداد، وطرابلس أنطاكية يف للفلسفة درسه ومن الناس، وبني منزله

للزوميات. درسنا ذلك عىل سيدلنا كما ا، حقٍّ فيلسوًفا كان
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فلسفته منشأ

قد وأطوارها الحياة فإن االستطالع، يف والرغبة البحث، حبِّ عىل مفطوٌر اإلنسان أنَّ مع
مقلًدا أيامه فينفق البحث، من لغريه ما بنتائج وتقنعه الفطرة، هذه مقتىض عن ترصفه
القاعدة، هذه فخالف ما، اجتماعيٍة بيئٍة من نََجَم رجًال رأيت فإذا جميًعا، وعمله علمه يف
وآرائه حياته يف منبعثًا والعمل، العلم مستقلَّ يكون أْن إال وأبى القياس، هذا عن وشذَّ
والخمود الوراثة فمنعت به، أحاطت قد خاصًة مؤثراٍت أنَّ فاعلم وشخصيته، نفسه عن
العالء أبا رأينا ولقد فيه. يعيش الذي االجتماع ألف فيما ويفنياها فطرته، يُفِسدا أْن من
لم هو بل وعلمه، درسه يف وكذلك ا، خاصٍّ طريًقا حياته يف فيسلك قومه، عادة يخالف
كل يشءٍ يف يجاريهم أْن يستطع لم حتى االجتماع، ملألوف مستسلًما يكون أْن يرَض
الدين، وهو السياسية، والقوة والوجدان الوراثة بسلطان العتزازه فيه؛ يُجاَرى النَّاس
كان ِلَم موجزٍة: وبعبارٍة الحياة؟ يف الخاصة طريقه وسلك قومه، العالء أبو خالف َفِلَم

فيلسوًفا؟
ألسباب سلوكها يف خضع وإنما مختاًرا، الطريق هذه يسلك لم أنه املحقق من
لنا تبينها األسباب هذه ا. ردٍّ لها يُِطق ولم مزحًال، عنها يجد فلم إليها، دفعته قاهرة
العامة الحياة وأنَّ واآلالم، املصائب نهب حياته أنفق أنه عرفَت فقد والثانية، األوىل املقالة
والخلقية واالجتماعية، واالقتصادية السياسية الوجهة من رديئًة، سيئًة كانت عرصه يف
اجتمعت فإذا املالحظة. دقيق ، الحسِّ قويَّ الفطنة، صادق ذكيٍّا، كان وأنه أيًضا، والدينية
عللها ويتعرف األشياء، يدرس أْن يحب رجًال شك غري من أنتجت كلُّها األسباب تلك

العالء. أبي حال هي وهذه استطاع، ما رشها ويتقي ونتائجها،
الخاصة، طريقه إىل اندفاعه يف تأثر إنما أنه عىل يدلنا اللزوميات، يف العالء أبي شعر

فيقول: السياسية، الحياة يذُمُّ فهو العامة، الحياة بسوء

أم��راؤه��ا ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر أم��رت ��ة أُمَّ أع��اش��ر ف��ك��م ال��م��ق��ام ُم��لَّ
أج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا ف��ع��دوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��يَّ��َة ظ��ل��م��وا
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فيقول: الدينية، الحياة ويذُمُّ

ال��ن��س��اء ي��ع��ُظ ح��ي��ل��ٍة ب��ص��اح��ب ح��رٌّ وأن��ت غ��ررت ق��د روي��دك
م��س��اء ع��م��ٍد ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اء ف��ي��ك��م ي��ح��رِّم
ال��ك��س��اء ره��ن ل��ذَّات��ه��ا وف��ي ك��س��اءٍ ب��ال غ��دوت ل��ك��م ي��ق��ول
أس��اء ج��ه��ٍة ال ج��ه��ت��ي��ن ف��م��ن يَ��نْ��ه��ى ع��ن��ه م��ا ال��ف��ت��ى ف��ع��ل إذا

فيقول: الخلقية، الحياة ويذُمُّ

أدب��اء م��ع��ش��ٌر إال ال��َم��يْ��ن إل��ى ب��ل��دٍة ك��ل ف��ي األق��وام َب أدَّ وم��ا

ويقول:

ش��ع��راؤه��ا ش��راره��ا وإنَّ خ��ي��ًرا تَ��ْق��تَ��ِن��ي ال ب��أن��ه��ا ش��ع��رت أم��ًم��ا
إث��راؤه��ا ��ه��ا أُك��فِّ ح��ب��س ف��أج��اد ب��زع��م��ه��ا ال��ك��رام أح��ادي��ث أث��رث

فيقول: عامة عرصه أهل يذم ثم

زرق وأع��ي��ن��ك��م س��ود وأك��ب��ادك��م ع��ًدا وأف��واه��ك��م ك��ل��ٌف وج��وه��ُك��م

فيقول: باعتزالهم، ويأمر النَّاس يعتزل ثم

ال��ج��ل��س��اء ع��ل��ى ث��ق��ًال يُ��ْض��ح��ي دق ال��ص��ا ف��ال��ق��ائ��ل اس��ت��ط��ع��ت م��ا ف��ان��ف��رد

عرصه، أحوال من به أطاف ما نتيجة إال تكن لم العالء، أبي فلسفة أنَّ ترى فأنت
التفكري عىل وحملته الحياة، يف دته زهَّ أن عىل تزد لم األحوال هذه أنَّ الواضح ومن
يف الخاصة آرائه من كثريًا له أنتجا اللذان هما التفكري، وذلك الدرس هذا وأنَّ والدرس،

فنونها. اختالف عىل الفلسفة
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فلسفته مصادر

حياة درس قد العالء أبا فإن نفسها، الحياة أهمها مختلفٌة، مصادر العالئية للفلسفة
واآلداب األطوار ومن والعادات، األخالق من كثري نقد إىل به انتهى مستقىص، درًسا قومه

اللزوميات. يف شعره عامة ذلك عىل يدل كما تُرقه، لم التي
والثانية، األوىل املقالة يف مرة غري إليها اإلشارة قدَّمنا التي اليونانية الفلسفة ومنها

بغداد. يف درسها أتقن ثم والالذقية، أنطاكية يف العالء أبو درسها وقد
هذه عرف إنما العالء أبا أنَّ إىل الثانية املقالة يف أرشنا وقد الهندية، الفلسفة ومنها
الفرس وبالد العراق يف خاصٌة حياٌة لها كانت قد الفلسفة هذه وأنَّ ببغداد، الفلسفة
بن محمود عىل الهند بالد هللا فتح حني الخامس، القرن وأوائل الرابع، القرن أواخر يف
املختلفة الهندية اآلراء انتشار علة الفتح هذا كان فقد الدولة، بيمني املشهور سبكتكني
أبا رأينا وقد الهند، بالد يف اإلسالم انتشار علة الفتح هذا كان كما املسلمني، بالد يف
الهند، بتاريخ املعروف كتابه فكتب الهند، عن املتقنة الكتب يؤلف البريوني الريحان

املسمى: كتابه وكتب

م��رذول��ة أو ال��ع��ق��ل ف��ي م��ق��ب��ول��ة م��ق��ول��ة م��ن ل��ل��ه��ن��د م��ا ت��ح��ق��ق

مختلفني: طريقني من العرص هذا قبل للمسلمني ُعِرفت الهندية، الفلسفة أنَّ عىل
أيام يف السند ُفِتحت منذ سيما وال الهند، وأهل املسلمني بني االقتصادي االتصال أحدهما
صاحبه آراء منهما كل إىل ينقل شعبني بني االقتصادية املنافع تقارض فإن أمية؛ بني

األسفار. وأصحاب التجار، يد عىل
كليلة ككتاب األخالق؛ يف املنصور أيام للمسلمني تُرِجمت التي الهندية الكتب الثاني:
يف املحفوظة القصص كبعض األساطري، ويف هند، السند ككتاب النجوم؛ ويف ودمنة،
الجاحظ كتب فيما املسلمني عند الهندية العلوم آثار ظهرت وقد وليلٍة. ليلٍة ألف كتاب
الحياة واطراح الزهد، فلسفتهم يف الهند أهل به اشتهر ما وأخص وغريهما، واملسعودي
الحيوان برحمة معروفون وهم — األوىل املقالة يف قدمنا كما — باإلله ليتصلوا املادية
الفلسفة يف تؤثر لم الهندية الفلسفة هذه أنَّ وسرتى موته، بعد امليت وبإحراق وتقديسه

أيًضا. العملية حياته يف تأثريًا األشياء أشد كانت بل فحسب، العالء ألبي النظرية
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العرب اختالط بدأ منذ للمسلمني الفلسفة هذه ُعِرفت وقد الفارسية الفلسفة ومنها
بفضل العباسيني أيام مرتجمًة الفارسية الكتب وظهرت أمية، بني أيام يف يشتدُّ بالفرس
والنجوم، والسياسة، األخالق، الفرس عن العرب أخذ وإنما نوبخت، وبني املقفع ابن
وخالطهم الفرس، وعارش الكتب، يف الفارسية الفلسفة قرأ قد العالء وأبو واألقاصيص.
يف فقال شعره، يف فارسيٌة ألفاظ دخلت حتى بغداد، إىل رحل حني املخالطة أشدَّ

اللزوميات:

آرا ف��ق��ل م��والك ال��ل��ه اْخ��َش ل��ك ق��ي��ل إذا

كما الفرس، لغة يف األلف ممالة وهي نعم، معناها إنَّ قالوا: فارسيٌة، القافية فهذه
الكلمة. هذه فيهما وردت قصيدتني العالء أبو أمال ولذلك الفارسيني؛ بعض حدثنا

درس قد العالء أبا فإن اختالفه؛ عىل الدين كتب العالئية الفلسفة مصادر ومن
اللزوميات. يف كلها الديانات هذه وناقش واملجوسية، والنرصانية، واليهودية، اإلسالم،
بدأ أنه رجحنا فقد والنرصانية، اليهودية وأما نشأ، منذ بلده يف درسه فقد اإلسالم فأما
بغداد؛ إىل ارتحل حني إال يُحِسنها لم أنه يف شك فال املجوسية وأما الالذقية، يف درسهما

الشام. فراقه قبل ونثره، شعره يف آثارها نجد ال ألنا وذلك
متباينًا، مختلًفا فكان العالء، ألبي الفلسفي املزاج ن تكوَّ املختلفة املصادر هذه من
أنَّ عىل ننص أْن إىل حاجة يف ولسنا واالختالف. التباين من مصادره بني ما بمقدار
إال ليس العلمني هذين كال أنَّ قدمنا فقد العالئية؛ الفلسفة مصادر من والتصوف الكالم

اإلسالم. وأصول اليونانية الفلسفة من ائتلف مزاًجا

الفلسفية أصوله

ال األشياء عن بحثه إىل طريًقا العالء أبو اتخذها التي القاعدة األصول بهذه نريد
أشدَّ يختلفون بعدهم، من واملسلمني اليونانيني أنَّ نعلم ونحن يتعداها. وال يتجاوزها
الصحيح املقياس هو العقل أنَّ يرى من فمنهم اليونانيون فأما العلم، أصول يف االختالف
علمه يستمدُّ والعقل قالوا: باطٌل، فهو باطًال رآه وما ، حقٌّ فهو ا حقٍّ رآه فما للعلم،
حيث النفس إىل صورها فتنقل الجزئية، األشياء عىل تقع التي املحسات من باألشياء
منها تتألف التي العامة أصولها إىل وردها وتحليلها، الصور هذه تجريد يف العقل يعمل
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وهناك كافة. اليونان فالسفة من الحقائق أثبت من عليه يتفق مقدار وهذا قضاياه.
باألشياء علمه يستمدُّ العقل أنَّ ترى األوىل، املقالة يف إليها أرشنا قد أفالطونيٌة، طائفٌة

التصوف. عىل الكالم عند رشحناه الذي اإلرشاق هو الحس، غري آخر مصدٍر من
ما بصحة يجزموا أْن يستطيعوا لم حني الحقائق أنكروا فقد السوفسطائية، فأما
كثري الحسَّ يرون وهم باإلرشاق، يعرتفون ال فهم البحث، نتائج من العقل إليه ينتهي
يُنَقل بما يثقوا أْن يستطيعون فال حنٍي، إىل حنٍي من التغري كثري االختالف، كثري الخطأ،
الحقيقة منهم طائفٌة وأنكرت اإلنساني، العقل اتهموا لذلك األشياء؛ صور من إليهم
فما واألطوار، األشخاص بتغري يتغري يشءٌ الحقيقة أنَّ رأت أخرى وطائفة ا، تامٍّ إنكاًرا
بينهما فيما الرأيان كان وإْن كذلك، فهو ا حقٍّ أنا أراه وما كذلك، فهو ا، حقٍّ أنت تراه
يثبتوها، ولم الحقائق ينكروا فلم الشك، موقف أصحابه مع غورغياس ووقف متناقضني.
السوفسطائية، من الطوائف لهذه كان وقد بالالأدرية. املسلمني عند ُعِرفوا الذين وهم
وأوائل السادس، القرن أواخر يف اليونانية العقول عىل عظيٌم سلطاٌن الشك وأصحاب
تقبض أْن واستطاعت ملحاربتها، سقراط فلسفة فنشأت املسيح، قبل الخامس القرن
ولكن الحقائق، فيثبتون املسلمني من واملتكلمني الفالسفة عامة أما العقول، عن سلطانها
الرشع هو آخر، مصدًرا علمه منها العقل يستقي التي املصادر إىل يُِضيفون املتكلمني
بعض عىل املصادر هذه بعض تقديم يف ولهم هللا، عند من املرسل النبي به يأتي الذي
عن املعصوم، الصادق به جاء قد ألنه ويُقدِّمونه؛ الرشع يؤثرون فاألشعرية كثري؛ خالٌف
أحكامه؛ يف يخطئ والعقل أجدر. وبالحق أكفل، للصواب فهو يشء، بكل أحاط الذي هللا

والقوة. الضعف عليها ويختلف الخطأ، يصيبها — املحسات وهي — مصادره ألن
حجٌة العقل من عليه قامت إذا إال نصدقه وال الرشع نعرف ال فإنا املعتزلة: قال
إيثار ولوال ودعامته، الرشع أس ألنه يقدم أْن أحق فالعقل صحيح؛ ودليٌل واضحٌة
ذلك تصديًقا؛ لخصومه ملزمة أنها عىل بمعجزٍة يأتي أْن نبي استطاع ملا وتقديمه العقل
القياس يف كربى تقع عقليٍة مقدمة بوساطة إال النبي تصديق إىل تؤدي ال املعجزة أنَّ
من فهو للعادة خارٍق أمر وكل للعادة، خارٌق أمٌر هذا فيقال: االستدالل، عند املنطقي
ومن منها، يأتلف التي األوىل املقدمة تثبت القياس فبهذا هللا. عند من فهذا هللا؛ عند
باملعجزة، أتى قد هللا عن مبلٌغ هذا فيقال: النبي، صدق يثبت قياس أخرى عقليٍة مقدمٍة
تأليف يف عمل قد العقل أنَّ ترى فأنت صادق. فلهذا صادق، فهو كذلك هو من وكل
الدين، يثبت وبهما الرشيعة، تقوم القياسني هذين وعىل قليٍل، غري عمًال القياسني هذين
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مثبت ال إذ الرشع؛ يبطل أْن إما أمرين: أحد للزم عليه، الرشع قدمنا أو العقل أنكرنا فلو
الرصيح. الدور من فيه ملا باطل وهو بالرشع، الرشع يثبت أْن وإما له،

يرى منهم فكثري الفرنج أما املذاهب؟ هذه من العالء ألبي النظري األصل يقع فأين
— أحد منهم املوضوع لهذا يعرض فلم املسلمون وأما يشءٍ، كل يف شاكٌّ سوفسطائي أنه
الذين وأكثر شاك. أنه قرر الرجلني وكال اإلسكندري، واألستاذ الذهبي، إال — نعلم فيما
خالف إىل يشري مما كالمه يف ما وأن سني، مسلم رجل أنه يثبتون العالء ألبي ينترصون
يزيدون ال الشك له يثبتون والذين فيه. والتأمل تأوله يجب موهم أو فمكذوٌب، ذلك
به وضنُّوا إسالمه، إثبات عن عجزوا وإنما الرجل، فلسفة يف علميٍة حقيقٍة تقرير بذلك
أنَّ والواقع عنه. ويعفو هللا يغفره أْن يُرَجى الذي الشكِّ موقف فوقفوه اإللحاد، عىل
وأصحاب السوفسطائية مذهب وال السنة، أهل مذهب الفلسفي لنظره يتخذ لم العالء أبا

أيًضا. املعتزلة مذهب وال الشك،
عىل الرشع يقدمون ألنهم السنة؛ أهل بهذا فخالف وحده، للعقل إال يؤمن ال أنه ذلك
الرشع يتخذون للعقل تقديمهم عىل ألنهم املعتزلة؛ مذهب وخالف به، آمنوا وإْن العقل،
يتهمون ألنهم السوفسطائية؛ مذهب وخالف إليه، ويلجأون يعتزون ودليًال أصًال لنظرهم
من النظريني الفالسفة رأي يرى فهو وإذن عليه، يعتمدون وال له، يؤمنون فال العقل

خاصة. العقل عىل االعتماد يف واملسلمني اليونان
الردِّ بمعرض يقول أنه ذلك مرة؛ غري به ناطقٌة فاللزوميات ذلك إثبات أردت فإذا

الباطنية: عىل

ال��خ��رس��اءِ ال��ك��ت��ي��ب��ة ف��ي ن��اط��ٌق إم��اٌم ي��ق��وم أْن ال��نَّ��اس ي��رت��ج��ي
وال��م��س��اءِ ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب
واإلرس��اءِ ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��م��ة ال��رح��ـ ج��ل��ب أط��ع��ت��ه م��ا ف��إذا

معرتٍض عىل اليسري من أنَّ غري العقل، إال يشء كل عن اإلمامة نفى كيف فانظر،
ظهوره ويرجون املعصوم، باإلمام يؤمنون الذين اإلماميَّة عىل الردِّ قرينة إنَّ يقول: أْن
مذهب إىل بالقياس العقل سوى إمام ال أي إضايف؛ القرص هذا أنَّ عىل تدل الزمان آخر
ومثل كالعقل. العالء ألبي إماًما الرشع يكون أال يستلزم ال اإلضايف القرص وهذا اإلمامية.
الشعر نفي يُرد لم فهو عمرو. إال شاعر ال مجيٌب: فيجيبك شاعر. زيد تقول: أْن ذلك
فإنا متكلٌف، نفسه يف االعرتاض هذا أنَّ ومع خاصة. زيٍد عن نفاه وإنما وخالٍد، بكٍر عن
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أبا بأن ناطًقا يكون اللزوميات يف آخر دليل عن نبحث بل عليه، الرد نتكلف وال نقبله
فإن ببعيٍد؛ عنا الدليل هذا وليس البيت، هذا يف اإلضايف الحرص مذهب يذهب لم العالء

يقول: العالء أبا

ع��ق��ل��ي س��وى إم��ام��ي م��ا ع��ن��ه��ا وأرح��ل ج��اه��ًدا ال��خ��ي��ر إل��ى ي��دع��و م��ن س��أت��ب��ع

بعقله، إال يأتم ال الرجل بأن ترصيح وهو يشء، إىل يَُضْف لم حقيقي، الحرص فهذا
االتباع يريد ال أنه يعني «جاهد» لفظ فإن جاهًدا. الخري إىل يدعو من سأتبع قوله: فأما
البصرية. به وتأخذه العقل، إليه يهديه اتباًعا يريد إنما فيه، للعقل حكم ال الذي املطلق

الدين: أهل ذم يف فقال املوضوع، هذا يف الشك نفى قد العالء أبا أنَّ عىل

ال��زن��ادي��ق دي��ن دي��ن��ُه��م وإن��م��ا دي��ان��ت��ه��م ف��ي ب��أم��وٍر ت��س��ت��روا
وت��ص��دي��ق ب��إك��راٍم أول��ى وال��ع��ق��ل ك��اذب��ه��م ت��ص��دي��ق ف��ي ال��ع��ق��ل نُ��َك��ذُِّب

وهو العقل، بغري يأتمَّ أْن يرىض كان ما الرجل أنَّ يف شكٍّا يدعان ال البيتان فهذان
كشف إذا «واألشعري فقال: الغفران، رسالة يف املتكلمني من ه ذمَّ فيمن األشعري ذمَّ قد
الدهماء يف يخبط ُحَطَمة، راٍع مثل مثله إنما والسمي، الراكدة األرض تلعنه نمي، ظهر
بها تأتي أْن أجدره وما الينم، يف بها يقع وإْن بالغنم، هجم عالَم يحفل ال املظلمة،

يحني!» أْن لجميعها تضمن رساحني،
أْن يستطع لم األشياء، عن البحث يف إمامه العقل يتخذ أْن رأى وإْن العالء، أبو
للشك حفظ بل املطلق، اليقني إىل اإليصال عىل قدرته يزعم أْن وال العصمة، له ينتحل
من املحدثون به يعلله ما بأطراف ذلك وعلل العقل، أثبته ما عىل الدخول يف حقه
الحياة هذه عن مستقالٍّ جوهًرا نفسه يف ليس العقل أنَّ وهو النفس، لعلم الدارسني
فأثبت أحكامه، اختلفت هنا ومن خاضٌع. ولها متأثر بها هو بل ا، تامٍّ استقالًال املادية

يقول: ذلك ويف سلبه، ثم وأوجبه نفاه، ثم اليشء

وإي��ج��اب ن��ف��ٌي ل��ه م��ع��ن��ًى وك��لُّ وم��ع��رف��ٌة إن��ك��اٌر ال��ن��ف��س وي��ع��ت��ري
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املادية، بالحياة تأثرها إال مصدر له ليس النفس عىل واملعرفة اإلنكار فاختالف
أيًضا: الشك يف العالء أبو ويقول

ف��ه��اِت��ْه ي��ق��ي��ٍن ذا ك��ن��ت ف��إن ـ��ٍل وت��ع��ل��ي��ـ ض��الٍل ف��ي ن��ح��ُن إن��م��ا
أم��ه��اِت��ْه إل��ى ال��ف��ت��ى ان��ت��س��اب م ال��رو آث��رت ال��ص��ح��ي��ح ول��ُح��بِّ
ب��م��ه��اِت��ْه الح��ٌق ال��وح��ِش وط��ال ظ��ن��ونً��ا إال أب��وه م��ن ج��ه��ل��وا

الفتى انتساب صحة يف يرتب فلم اليقني، أثبت قد بالشكِّ اعرتافه عىل أنه ترى فأنت
أيًضا: الشك يف ويقول فيه، ومشكوك مستيقن عنده فالحكم وإذن أمه، إىل

اإلن��ب��اط��ا ح��ف��ره ي��ب��ل��غ ك��اد م��ا ب��خ��اط��ٍر ال��ي��ق��ي��ن ع��ن ص��غ��رت ول��ق��د

عقله، لقصور املسائل بعض يف اليقني إدراك عن يصغر قد أنه يثبت البيت فهذا
مطلًقا، وجعله الشك فيها َم عمَّ أبياٌت العالء وألبي يريده. ما وبني بينه املوانع لقيام أو
أنه لعرفوا الرجل ملغزى فطنوا ولو الحقائق، نفي يريد إنما أنه يفقهوه لم الذين فظن
الشك ظلَّ العالء أبو يبسط فال الشهادة، عالم فأما الغيب، مسائل يف إال الشك يعمم ال

قوله: ذلك فمن عليه،

م��ت��ن��دس��ا ح��ال��ه ع��ن م��ت��خ��ب��ًرا غ��دي ع��ن أس��ائ��ل ي��وم��ي ف��ي أص��ب��ح��ُت
وأح��دس��ا أظ��ن أْن اج��ت��ه��ادي أق��ص��ى وإن��م��ا ي��ق��ي��ن ف��ال ال��ي��ق��ي��ن أم��ا

املخبآت. من الغيب يُضمُر ما إال يتناوالن ال البيتان فهذان
لهم الرشع يتخذون الذين من وال الشك، أهل من يكن لم العالء أبا أنَّ نعلم هنا من
يستسلمون فال به وثقوا فإذا بالعقل، إال يثقون ال الذين من هو وإنما إماًما، االستدالل يف
بالتواتر، يؤمن ال فهو لها، ورفًضا لألخبار اتهاًما النَّاس أشد العالء أبو كان وقد إليه.
يقول: ذلك ويف العقل، مطاعن من يسلم أْن يستطيع ال التواتر هذا ألن حجًة؛ يراه وال

وإن��ج��ي��ل وت��وراٌة ي��ن��صُّ آن وق��ر تُ��َق��صُّ وأن��ب��اءٌ وك��ف��ٌر دي��ٌن
ج��ي��ل؟! ب��ال��ه��دى ي��وًم��ا ت��ف��رد ف��ه��ل م��ل��ف��ق��ٌة أب��اط��ي��ٌل ج��ي��ٍل ك��ل ف��ي
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وال تُثِبت ال ملفقًة أباطيل وجعلها كافة، الدينية الكتب رفض كيف إليه فانظر
العهد بعد إذا سيما وال باملايض، الظن سيِّئ كان العالء أبا أنَّ هذا ومصدر باطًال، تَنِفي

يقول: ولذلك به؛

ط��س��م؟! وم��ا ج��دي��ٌس م��ا ق��وٌم ق��ال ك��م��ا وم��ك��ٌة ال��ح��ج��ي��ج م��ا ق��وٌم س��ي��س��أل

العيش، الكتساب األنباء ينتحلون كانوا أنهم ويرى بالقدماء، الظنَّ ييسء هو ثم
فيقول:

ال��ق��دم��اء ل��ل��م��ك��س��ب واف��ت��رت��ه��ا رواة خ��ب��رت��ه��ا وأح��ادي��ُث

ويقول:

ال��ق��دم��اء م��ن م��ك��ٌر دي��ان��ات��ك��م ف��إن��م��ا غ��واُة ي��ا أف��ي��ق��وا أف��ي��ق��وا
ال��ل��ؤم��اء س��نَّ��ُة ف��م��ات��ت وب��ادوا ف��أدرك��وا ال��ح��ط��ام ج��م��ع ب��ه��ا أرادوا

يؤمن فلم الناس، توارثها التي واألخبار السماوية الكتب روت ما أكثر يف شك ولذلك
فقال: ، حقيقيٌّ شخٌص آدم بأن

ع��رس ك��اب��ن آدم اب��ن إنَّ ل��وه ق��ا ب��م��ا أدي��ن وال ق��وٌم ق��ال
ب��ح��رس م��س��م��ى ول��ك��ن��ه ـ��ر ال��ده��ـ ع��ل��ى أب��وه م��ا ال��نَّ��اس ج��ه��ل
ط��رس ب��ع��د ُم��ْس��ت��ن��َس��ٍخ ط��رٍس ره��ن ل��ق��وٍم ق��وٌم رواه ح��دي��ٍث ف��ي

السؤال هذا فجواب قالوه؟ بما أدين وال قوله: عن أعرضتم كيف يقول: قائًال ولعل
قليل. بعد يأتي

عامة خالف فقد العقيل، االستدالل أصول من أصًال الخرب يرى ال العالء أبو كان إذا
والديانات الرشائع ألن العلم؛ أصول من أصًال الصادق الخرب يجعلون فإنهم املتكلمني؛

فقال: للسوفسطائية، خالفه عىل العالء أبو نصَّ وقد األخبار، عىل تقوم

ن��ع��م��ى وال ش��ق��اء ال أن أث��ب��ت��وا ف��ه��ل ح��ق��ي��ق��ٌة ألم��ٍر م��ا أن��اٌس وق��ال
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زع��م��ا أك��ذب��ن��ا ال��نَّ��اس ربُّ وي��ع��ل��م وت��ش��اج��ٍر م��زع��ٍم ف��ي وه��م ف��ن��ح��ن

لم كلها حياته عليها استقر قد ثابتًة آراء العالء ألبي فإن يشء، من يكن ومهما
سوفسطائيٍّا. وال شاكٍّا يكن لم أنه عىل برهانًا بذلك وحسبك فيها، يشك ولم ينكرها

بالتقية أخذه

يف االحتياط أشد يحتاط فكان منهم، الحذر شديد بالناس، الظن سيئ كان العالء أبو
أْن قبل بعيٍد أمٍد منذ الرأي هذا نرى كنا ولقد عليه. اتفقوا ما تخالف التي آرائه إظهار
عليه. دليًال يعطنا لم التَّاريخ ألن رأينا؛ نتهم كنا ولكنا موىف، درًسا اللزوميات ندرس

موفقني. كنا أننا يف نشك فما قريب، من اللزوميات درسنا وقد اآلن فأما
مذهب ويذهب الناس، ومداراة التقية يرى بأنه مرٍة غري يخربنا العالء أبا ألن ذلك
األذاة، منهم يخىش ألنه عليه؛ النَّاس يظهر لن ا رسٍّ نفسه يف وإنَّ آرائه، إظهار يف املجاز

يقول: ذلك ويف

ُم��َغ��رُِّر ف��أن��ت ت��ف��ع��ل وإْن ش��ط��ًرا م��ع��ش��ًرا دي��ن��ك ب��ك��ن��ه تُ��خ��ب��َرنَّ ال
ويُ��َق��رُِّر ك��ام��نً��ا ي��ظ��ه��ر وال��ن��ط��ق أه��ل��ه ي��ك��ف��ي ال��ص��م��ت ف��إن واص��م��ت

ويقول:

وإي��ج��از ف��إف��ص��اٌح ن��ط��ق��ت وإْن ي��ه��ل��ك��ه ال��م��رء ك��الم ف��إن واص��م��ت

ويقول:

ال��م��ج��از أص��ن��اف ف��ي��ه ول��ك��ن ق��ول��ي ك��لُّ ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى ول��ي��س

ويقول:

ب��ال��م��ج��از ت��ك��ل��م��ي غ��ي��ري م��ث��ل ف��إن��ي ل��ف��ظ��ي ع��ل��يَّ ت��ق��ي��د ال
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ويقول:

وت��دل��ي��س ب��ت��م��وي��ٍه أع��ي��ش أن��ي م��ع��اي��ب��ه��ا م��ن وح��س��ب��ي ال��ح��ي��اة أه��وى
إب��ل��ي��س ره��ط م��ن أو ج��ب��ري��ل ره��ط م��ن أح��ٌد ب��ه ي��ش��ع��ر ال ح��دي��ث��ك ف��اك��ت��م

يف احتياطه شدة عىل تدل — اللزوميات يف أمثالها كثرة عىل — كلها األبيات فهذه
الرجل فإن العالء؛ أبي فلسفة من املغلق يحل النصوصظفٌر بهذه والظفر آرائه، إظهار
معروف التقية ومذهب الناس. يألفه لم شيئًا قال إذا إال املجاز يصطنع وال يحتاط ال
لخلفائهم، الطاعة يظهرون فكانوا أمية، بني من ُجنَّة اتخذوه فإنهم الشيعة؛ كانت مذ
كانوا ثم مشغوفٌة. وبنيه وبعيل واجدٌة، األموية عىل وقلوبهم عيلٍّ، من الرباءة ويعلنون
وحسبك ونوافلهم، صالتهم ويأخذوا أمية بني من الخلفاء عىل يُثنوا أْن يكرهون ال
فأثابوه دمشق، خلفاء استثاب وكلهم شيعًة، كان فكلهم والكميت، وكثري، بالفرزدق،1
للناس، العالء أبي موافقة نتهم أْن علينا الحق فمن وإذن عاملون، قلبه يضمر بما وهم
الرجل أنَّ اإلسالمية املعارف دائرة كتبوا الذين ظن ولذلك املجاز؛ مذهب فيها ذهب فلعله
ما كثريًا فإنه صحيٌح الظن هذا وبعض شعره. من الصالح بإظهار النَّاس يخدع كان
وكثريًا االختيار، يثبت أْن يكره ال ثم الجرب، يثبت ما وكثريًا ينفيه، ما وكثريًا البعث، يثبت
وقد ، شكٍّ غري من مقصوًدا كان التناقض فهذا عليه. يحث أْن يكره ال ثم بالدين، يهزأ ما
أخفاه وإْن أمره، علينا يخفي أْن يستطع لم أنه غري والتعمية، اللبس مذهب به ذهب
لزومياته، فهم عىل وحدهما واللسان القاموس نستعني ال فنحن كاد، أو معارصيه عىل

يريد. ما حقيقة إىل بإيصالنا كفيالن وهما أيًضا، النفس وعلم املنطق، نستعني بل
العقل فإن نتائجها، مع املقدمات ترتيب الفلسفية مقاالته فنرتب املنطق نستعني
روحه فنفهم النفس، علم ونستعني املتناقضني، يرى أْن يستحيل الواحد الطور يف الواحد
وبهذه األديان؟ يرى ال فيلسوٍف روح أم هو، متدين أروح ونعرف ونثره، شعره يف
كان بأنه وال اإلسكندري، األستاذ فعل كما شاكٍّا، كان بأنه العالء أبا نصف ال الطريقة
حكمه يف يوافق لم ألنه كلها؛ اإلساءة فأساء بك، زيدان جورجي قال كما الهضم، سيئ
سوء علة أنَّ لعرف املنطق، اصطنع بك زيدان جورجي أنَّ فلو األدبي. الفقه وال املنطق،

الكتاب. هذا إمالء بعد الفرزدق تشيع يف رأينا تغري 1

223



العالء أبي ذكرى تجديد

والخلقية االجتماعية اآلراء تلك له تُنِتج لم سنًة وأربعني تسًعا الرجل لزمت إذا الهضم،
املحدثني. الفالسفة لكبار الهضم سوء ينتجها لم والتي بها، اإلعجاب يف يشاركنا التي
النفس. عن يصدر وكالٍم متعمل، متكلف كالم بني الفرق لعرف األدبي الفقه اصطنع ولو
عدل. شاهد بذلك الصفاء إخوان ورسائل ون، ويُعمُّ يلغزون األقدمون الفالسفة زال وما
إليه كتب غامضة بعبارة الفلسفية كتبه كتب ملا أنه أرستطاليس عن يروون واملسلمون
العامة، عىل أخفيتها يقول: ألغزها.» ولم «ألغزتها فأجابه: كتبك.» ألغزت «لقد اإلسكندر:
أبو نحاه الذي هو التعمية من النحو فهذا جلية، واضحٌة بالفلسفة للفقهاء ولكنها
شكوا الذين نصف أْن أردنا لو أنَّا القول وجملة أرستطاليس،2 عن يصحَّ لم وإْن العالء،
يستقصوا لم أنهم وهو واحٍد وصٍف من أبلغ نجد لم جهلوها، أو العالء أبي فلسفة يف

اللزوميات. درس

فلسفته موضوع

وبحث فيه، وما العاَلم عن فبحث الفالسفة، من غريه تناول ما بفلسفته العالء أبو تناول
فلسفته مون ُمقسِّ ونحن االجتماع، وأطوار واألخالق، السياسة عن وبحث املادة، وراء عما

وتتفرق. تتشتت أْن غري من درسها علينا ل يُسهِّ تقسيًما
أقسام: أربعة إىل الفلسفة مون يُقسِّ املسلمني نرى ولقد

األدنى. العلم أو الطبيعية، الفلسفة األول:
األوسط. العلم أو الرياضية، الفلسفة الثاني:

األعىل. العلم أو اإللهية، الفلسفة الثالث:
العملية. الفلسفة الرابع:

العالء، أبي فلسفة درس يف لنا إماًما التقسيم هذا نتخذ أْن من بأًسا نرى ولسنا
األقسام. بعض يف التفصيل من يشءٍ مع

للعامة. وقسم للخاصة، قسم قسمان: أرستطاليس كتب أن الثابت بل 2
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الطبيعية الفلسفة

واملكان، والزمان املادة، عن البحَث اللزوميات يف الطبيعية الفلسفة من العالء أبو تناول
لة. ُمفصَّ املوضوعات هذه يف آراءه نذكر ونحن األبعاد. وتناهي

املادة

وُصَوٍر خالدٍة، قديمٍة مادٍة من تأتلف األجسام أنَّ يف الفالسفة رأي العالء أبو يرى
صوٍر يف وأورده فيه افتن قد اللزوميات، يف كثريٌ كالٌم ذلك إثبات يف وله عليها. تختلف

فقال: مختلفٍة،

ان��ت��س��اب ال��ق��دم األرب��ع ف��ي ل��ه ح��يٍّ وك��لُّ األص��ول إل��ى نُ��َردُّ

وقال: األربعة، العناَرص القدِم باألربِع يريد وإنما

ال��ع��ن��ص��ر ق��دي��م إل��ى ي��ع��ود ح��ت��ى أذى ف��ي ج��س��م��ي ي��ن��ف��ك ال آل��ي��ت

وقال: العنارص، ِقَدم البيتني بهذين فأثبت

يُ��ض��َرُب ل��ل��ن��ف��ع ��ار ال��ف��خَّ ع��ن��ص��ر إل��ى ع��ائ��ٌد ال��ف��خ��ر م��ن ف��خ��اًرا ي��م��س ف��ال
وي��ش��َرُب أراد م��ن ف��ي��ه ف��ي��أك��ل م��رة يُ��ص��نَ��ع م��ن��ه إن��اء ل��ع��لَّ
ي��ت��غ��رَُّب ال��ب��ل��ى ب��ع��د ل��ه ف��واًه��ا درى وم��ا ألخ��رى أرٍض م��ن ويُ��ح��َم��ل

وقال:

ال��ط��اه��ر ب��ال��ع��ن��ص��ر وت��ل��ح��ق أج��س��ام��ن��ا األرض إل��ى ت��ع��ود
ال��ظ��اه��ر ع��ل��ى ال��ي��دي��ن يُ��ِم��رُّ ن��اس��ك ف��رض��ه ب��ن��ا وي��ق��ض��ي

225



العالء أبي ذكرى تجديد

وقال:

ب��أغ��راض��ي ي��واف��ي��ن��ي ال��ه��م��ود ب��ع��د ف��ع��ل��ك��م َع��لَّ ب��ت��راب��ي ت��ي��م��م��وا
راض��ي ش��اك��ٌر ف��إن��ي ال��ط��ه��وَر ي��ق��ض��ي خ��زٍف ف��ي ال��ل��ه ب��ح��ك��م ُج��ِع��ل��ُت وإْن
أع��راض م��ث��ل ف��ص��ارت وزاي��ل��ت��ه��ا ع��ج��ٌب ق��درٌة ألَّ��َف��تْ��ه��ا ج��واه��ٌر

نفسها، يف هي بقائها مع املادة، عىل َور الصُّ اختالف وغريها األبيات بهذه فأثبت
وصف كما بالخلود، املادة العالء أبو وصف وقد حنٍي. إىل حنٍي من أصلها إىل ورجوعها

فقال: بالِقَدم، العنارص

األع��ص��ر ط��وال ف��ي ت��ه��اف��ت ت��ربً��ا أع��ظ��م��ي ص��ارت إل��ي��ه رج��ع��ت وإذا

املسلمني، من املتكلمني رأي يرى وال وخلودها، املادة قدم يرى أنه عىل يظهرك بهذا
تتجزأ. ال التي األجزاء من األجسام وتركيب حدوثها يف

الزمان

يقول: ذلك ويف املادة، ِقَدم يرى كما أيًضا ِقَدمه يرى العالء فأبو الزمان، أما

تَ��َرى م��ا ع��ل��ى ال��زم��اُن وي��ب��ق��ى آب��اؤن��ا زال ك��م��ا نَ��ُزوُل
يُ��َرى ون��ج��ٌم ي��غ��ور ون��ج��ٌم ُر ي��ك��ْر ول��ي��ٌل يَ��ُم��رُّ ن��ه��اٌر

وقال:

س��ع��ود أو ل��م��ع��ش��ٍر ف��ن��ح��وٌس ال��ل��ي��ال��ي ت��دوُم ح��ال��ه��ا وع��ل��ى

وقال:

ال��ك��م��ال! ذي ال��م��ه��ي��م��ن ف��س��ب��ح��ان ف��اٍن غ��ي��ر ت��ق��ادم زم��نً��ا أرى
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تعريًفا يَُعرِّفه العالء أبا ولكن كثريًا، اختالًفا الزمان تعريف يف يختلفون والفالسفة
املوجودات. عامة عىل منه جزء أقلُّ يشتمل كوٌن إنه فيقول: والصحة، الظرف بني جمع

فقال: اللزوميات، يف عرَّفه وبذلك الغفران، رسالة يف عرَّفه بذلك

م��ت��ق��ادم أن��ه لُ��بٌّ وخ��ب��ر ح��ده أع��ي��اك ال��ش��م��س ه��ذي وم��ول��د
ص��الدم ج��رٌد األك��وان ت��درك وال ع��ال��ٍم ك��لُّ ت��ح��ت��ه ك��وٍن وأي��س��ر

الفهم هذا فهمنا وإذا منها، أعم هو بل الفلك، حركة ليس التعريف بهذا فالزمان
من وأشمل أعم التقدير هذا عىل ألنه الفلك؛ حدوث ثبت إْن يحدث بأنه القول يلزمنا لم
يستطع لم الفهم، هذا الزمان العالء أبو فهم وملا يقول. كما — َعاَلم كلِّ من بل العاَلم،

املشهورة: األبيات فقال زماٍن، غري يف اإلله ر يتصوَّ أْن

ن��ق��وُل ك��ذا ص��دق��ت��م ق��ل��ن��ا ح��ك��ي��ٌم خ��ال��ٌق ل��ن��ا ق��ل��ت��م
ف��ق��ول��وا أال زم��اٍن وال م��ك��ان ب��ال َزَع��ْم��ت��ُم��وه
ع��ق��وُل ل��ن��ا ل��ي��س��ت م��ع��ن��اه خ��ب��يٌّ ل��ه ك��الٌم ه��ذا

املكان

فقال: املكان، العالء أبو عرَّف

ي��ث��ب��ت ال ذاه��ٌب زم��ان��ك ل��ك��ن ي��ن��ط��وي ال ف��ث��اب��ت ال��م��ك��ان أم��ا

البيت هذا يف الزمان وصف وكذلك ذاته، استقرار وهي ته، بخاصَّ املكان فعرف
آخر، بيت يف وصفهما ثم — الفالسفة يقول كما — الذات قار غري أنه وهي بخاصته

فقال:

ح��ج��م وال يُ��َح��س ل��ون ل��ه��م��ا وم��ا ُم��دَرٍك ك��لَّ أح��رزا وده��ٌر م��ك��اٌن

عنهما ونفى اللون، عنهما نفى ثم العقول، تدرك ما بكل باإلحاطة فوصفهما
الفالسفة. آراء هذه وكل الحجم،
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وخلودها. واملكان والزمان املادة قدم يرى أنه تعلم هذا ومن

األبعاد تناهي

أنَّ وذلك وتناهيه؛ العالم انحصار من املتكلمون عليه اتفق بما يؤمن ال العالء أبو كان
اضطروا بالعدم مسبوٌق وأنه العالم، حدوث طريق اإلله إثبات يف سلكوا حني املتكلمني
وما واملكان، الزمان بتناهي فقالوا املوجودات، من وغريه الزمان بانحصار يقولوا أْن إىل
والزمان املادة بقدم وقال الفالسفة مسلك سلك ملا فإنه العالء، أبو أما عليه. اشتمال

فقال: األبعاد، بتناهي القول يلزمه لم واملكان،

ال��ده��ر م��ن ال��خ��روج اس��ط��اع م��ا ال��ده��ر م��ن ع��م��ره ب��ق��ي��ة ج��ب��ري��ٌل ط��ار ول��و

السابق: البيت يف وقال

ص��الدم ج��رٌد األك��وان ت��درك وال ع��ال��ٍم ك��لُّ ت��ح��ت��ه ك��وٍن وأي��س��ر
وق��ادم م��اٍض واألوق��ات ن��ظ��ائ��ر ووراءه��ا تَ��ُع��د ل��م م��رَّت ه��ي إذا
ع��ادم َد ال��م��ج��دَّ ال��ح��ي��ن ي��ع��دم وال غ��ائ��ٌب غ��اب ب��ع��دم��ا م��ن��ه��ا آل ف��م��ا

وقال:

وس��م��اء؟! ل��ه أرٍض م��ن ف��ي��خ��رج رب��ه ُم��ل��ك م��ن اإلن��س��ان ي��أب��ق وه��ل

اليونان، فلسفة من الطبعية فلسفته استمد قد العالء أبا أنَّ هذا من ترى فأنت
لم وملا متناهيني، غري وأنهما وخلودهما، واملكان والزمان وقدمها، العنارص يف فوافقهم
هذا يشغله ال أي واألفالك؛ الكواكب هذه تشغله ال وجوًدا العقل يتصور أْن من بدٌّ يكن

العالم: هذا به سبق فيما العالء أبو قال الفلك. بحركة الزمان فيه نقدر الذي العالم

ال��م��ظ��ل��م ال��زم��ان ه��و واألوَّل��يُّ م��ح��دث ال��خ��واط��ر ح��ك��م ف��ي وال��ن��ور

التي الكواكب سبق قد أي النور؛ سبق قد وجود من بد ال أنه البيت بهذا أراد وإنما
الزمان هذا ي ُسمِّ وقد ما، كوٍن من أي زمان؛ من يخُل لم الوجود وهذا مصدره، هي
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الذين ملذهب تلميًحا البيت هذا يف أنَّ النَّاس بعض إىل ُخيِّل وربما فيه. نور ال ألنه مظلًما
الروح يف نعرف ال ألنا الرأي؛ هذا نرى ال ولكنا األشياء، أقدم ألنها الُظْلَمة؛ يعبدون

املذهب. هذا إىل ميًال العالء ألبي الفلسفي

الرياضية فلسفته

ليكون تؤهله لم حياته ألن واملقدار؛ العدد الرياضية الفلسفة من العالء أبو يتناول لم
يحول برصه ذهاب ألن العلمية؛ جهتها من الهيئة يتناول لم وكذلك حاسبًا، أو مهندًسا
قدمها عن فبحث اليونان، من الفالسفة نظر النجوم يف نظر وإنما الرصد، وبني بينه
أبا أنَّ اللزوميات يف فالراجح وخلودها قدمها فأما العالم. هذا يف تأثريها وعن وخلودها،

يقول: ذلك ويف خالدٌة، وأنها قديمٌة، النجوم أنَّ فيعتقد يراهما، العالء

ك��ال��طُّ��ه��ِر ف��ال��ن��ج��اس��ة ��ا ح��قٍّ ك��ان ف��إن ال��ب��ل��ى ي��درك��ه��ا األف��الك زع��م��وا وق��د
ال��زُّه��ِر ب��ال��ظ��الم��يَّ��ة ال��ل��ي��ال��ي ف��غ��در ل��ع��اق��ٍل ف��ي��ه ري��ب ال ال��ذي وأم��ا
ص��ه��ر وم��ن وداد م��ن ن��ك��رت��م ف��م��اذا م��ح��س��ٌة ال��ن��ي��رات أنَّ ص��ح وإْن
م��ه��ر ع��ل��ى ل��ل��س��م��اك ب��ن��تً��ا ت��زوج ك��واك��ٍب ف��ح��ل وه��و ُس��ه��ي��ًال ل��ع��ل

ويقول:

م��ش��ار ك��ل ل��ل��ح��ك��م��اء وأش��رت ق��دي��م��ٌة ال��س��م��اء ف��ي إن��ك ُش��ْه��ُب ي��ا

ويقول:

ال��زُّه��ر ون��ج��وم��ه ال��دُّج��ى ق��م��ر وم��ن ال��ن��ه��ار ش��م��س م��ن اْس��تَ��ْح��ي
ب��ه��ر م��ن ي��خ��ش��ي��ن ال ال��ل��ه ن ب��إذ ال��م��دار ال��ف��ل��ك ف��ي ي��ج��ري��ن
ف��ه��ر ب��ن��ي م��ن وأج��در أول��ى خ��ل��دي ف��ي ب��ال��ت��ع��ظ��ي��م وَل��ُه��نَّ
ال��ده��ر م��ع ك��اب��ي��ٌة ال��ش��ه��ُب ل أق��و ل��س��ت خ��ال��ق��ه��ن س��ب��ح��ان
ال��ط��ه��ر م��ن ب��ه ي��م��زن ن��ج��ًس��ا ح��ج��ى ُرِزق��ن ه��ل أف��ك��ر ب��ل ال
ص��ه��ر وم��ن ق��رب��ى م��ن ـ��تَ��ذك��ي��ر ـْ ال��ت�� ب��ذي ال��ح��ص��ان ألن��ث��اه��ا ه��ل أم
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وإنما الكواكب، خلود يف يشك ال أنه عىل تدلُّ قدمناها التي الكثرية األبيات فهذه
األساطري به امتألت وفيما ا، وحسٍّ عقًال لها أنَّ من والعامة الفالسفة به يحدث فيما يرتاب

وتتزاوج. بينها فيما تتصاهر أنها من
فيها حس ال جامدٌة أجراٌم الكواكب أنَّ يف يشك فال ذلك، ببطالن يجزم العالء وأبو
يستهوون األقدمون انتحلها أساطري ذلك من عنها النَّاس به يتحدَّث ما وأنَّ حياة، وال

فيقول: الشك، بعض خلودها يف يشك أنه عىل األلباب. بها ون ويستِخفُّ القلوب، بها

م��ع��ردات ل��ل��م��غ��ي��ب ن��ج��وٌم أم��وٍر م��ن ب��غ��ي��ٍب َع��ِل��َم��ْت ف��ه��ل
م��وج��دات ح��وادث ب��ل ل��ع��م��رك ض��م��ي��ري ف��ي ب��ال��ق��دائ��م ول��ي��س��ت
م��ت��س��رِّدات ل��ل��دُّج��ى ت��ه��اوت ال��ب��راي��ا خ��ل��ق ال��ذي أم��ر ف��ل��و

أْن شئنا فإذا الفناء، وإمكان الحدوث لها ويثبت وخلودها، قدمها ينكر أنه فرتى
قد العالء أبو يكون أْن فإما اثنتني: إحدى من تخلو ال فهي األبيات، هذه أمر نحقق
نفاه الذي بالقدم ذهب قد يكون أْن وإما الناس، عىل أمره بها ليخفي انتحاًال انتحلها

بالزمان. قديمًة كانت وإْن بذاتها، خالدًة قديمًة ليست إنها أي الذاتي؛ القدم مذهب
للكواكب يثبت أْن يلزمه الطبيعية، فلسفته يف العالء أبو اتخذه الذي األصل أنَّ ذلك
فهي مادًة الكواكب كانت وإذا واملكان، الزمان قدم وأثبت املادة، قدم أثبت ألنه ما؛ ِقدًما
صورتها عن القدم نفي هو إنما به يتأول أْن يمكنه ما وأقىص ، شكٍّ غري من قديمًة
املتباينة، الصور عليها تختلف التي املادية الكائنات يف رأيه فيها يرى فكأنه وحركاتها،
ما عمًال لها وأن الكواكب، تأثري يف العالء أبو يشك وما أزليٌة. قديمٌة نفسها يف ومادتها
اليونان فالسفة فإن فرًقا؛ ذلك يف اليونان فالسفة وبني بينه أنَّ غري العالم، هذا حياة يف
أودعها األول املبدئ أنَّ مصدره الكواكب تأثري أنَّ يزعمون — أفالطون سيما وال —
ويجحد التأثري بهذا فيؤمن العالء أبو أما املادي. العالم تدبري يف عنه وأنابها حية نفًسا
القوة إال علٌة له وليس عقٍل، وال إرادٍة عن يصدر لم طبعيٌّ تأثريٌ أنه ويرى النفس، تلك
العالء: أبو يقول ذلك ويف املوجودات. من غريها يف انبثاثها الكواكب يف املنبثَّة الطبعية

ع��ش��ر اث��ن��ي ف��ي رات��ب��ٌة س��ب��ع��ٌة ت��ل��ح��ظ��ه��ا أرب��ع م��ن ج��س��ٌد
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ويقول:

ع��ش��ر اث��ن��ي ف��ي ن��وازل وت��ل��ك س��ب��ع��ًة آزرت أرب��ًع��ا أرى

عرش االثني وهذه السيارة، الكواكب هي السبعة وهذه العنارص، هي األربع فهذه
حركة لتأثري وافرتاقها التئامها يف خاضعٌة العنارص أنَّ يريد العالء وأبو الربوج، هي

الكواكب.
بينه فليس صبوة، وال فتنٍة غري يف وإجاللها الكواكب تعظيم يرى العالء أبو وكان
الحكيم، بها يعترب أْن ينبغي آياٌت كأنها يحبها وإنما شبه، الرأي هذا يف الصابئة وبني

فقال: قريش، من وامللوك بالخلفاء السخرية إىل طريًقا يتخذها أْن يرتك لم أنه عىل

ف��ه��ر ب��ن��ي م��ن وأج��دُر أول��ى خ��ل��دي ف��ي ب��ال��ت��ع��ظ��ي��م ول��ه��ن

العالء أبو ويقول مًعا، والنبوة الخالفة بيت يشمل عامٌّ لفٌظ فهر بني أنَّ يعلم وكلنا
الكواكب: تعظيم يف

إع��ظ��ام��ه��ا ف��واج��ٌب ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ��ه��ا ون��صَّ ال��م��ل��ي��ك ع��ظَّ��م��ه��ا ��ه��ُب ال��شُّ

الجملة وعىل منزلتها. ورفع عظَّمها، قد هللا أنَّ عىل الكواكب تعظيم بنى كيف فانظر
مؤثرٌة وأنها خالدٌة، قديمٌة النجوم أنَّ الرياضية الفلسفة من العالء ألبي ل تحصَّ ما فكلُّ
الفالسفة يسميها التي والنفس، والعقل الحس من مجردة وأنها طبعيٍّا، تأثريًا العالم يف
به امتألت ما وأنَّ والفطنة، للعربة آيٌة هي حيث من حق تعظيمها وأنَّ الفلكية، النفس
إنما والقتال، الحرب ومن واملصاهرة، الزواج من إليها نسبته وما أخبارها، من األساطري
له قدرة ال ألنه له؛ يعرض فلم الريايض، العلم أنواع من ذلك عدا ما فأما ومني. بطل هو

عليه.
يوناني والرياضية الطبيعية فلسفته يف العالء أبا أنَّ البحث لنا أنتج وقد واآلن
هذه مون ُمقسِّ ونحن تأثرت، مصدٍر بأي لنرى اإللهية فلسفته إىل فلننتقل النزعة،
وبني بينه بالصلة يتعلق ما والثاني: خاصة. باإلله يتعلق ما األول: أقساٍم؛ ثالثة الفلسفة

والرشائع. بالرسل يتصل ما والثالث: العالم.
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اإلله اإللهية: الفلسفة

والزمان املادة ِقَدم يرى أنه العالء، ألبي والرياضية الطبيعية الفلسفة عن بحثنا أنتج
يرون وهم اليونان، فالسفة من العامة رأي وهذا لألبعاد، تناهي وأال والنجوم واملكان
مالزمٌة املوجودات هذه وأنَّ علٌة، املوجودات لهذه وأنه بذاته، واجٌب وأنه اإلله وجود معه

علته. املعلول يالزم كما له
أنه لزمهم بذاته واجٌب هللا أنَّ أثبتوا إذا فإنهم العالم، بقدم قولهم كان هنا ومن
القول لزمهم علته عن املعلول صدور عنه صدرت األشياء أنَّ أثبتوا وإذا أزًال، موجوٌد
تصور يف عنها تأخر وإْن الخارجي، الوجود يف للعلة مقارنًا املعلول كان إذ األشياء؛ بقدم
مضطربًا، وال متناقًضا هللا ووجود العالم ِقَدم يف الفالسفة رأي يكن لم هنا، ومن العقل.
سلك قد فهو والرياضية، الطبيعية الفلسفة يف طريقهم سلك قد العالء أبو كان وإذ

وقال: به، وأقرَّ هللا فأثبت اإللهية، الفلسفة يف أيًضا طريقهم

ن��ف��اة م��ع��ش��ٍر م��ن ول��س��ت ح��ك��ي��ًم��ا خ��ال��ًق��ا ل��ي أَثْ��بَ��تُّ

ينبغي بما ووصفه وتمجيده هللا، إثبات يف العالء أبو قال بما ممتلئٌة واللزوميات
وإنما له، إنكاٍر موهم وال هلل إنكاٌر اللزوميات يف وليس الكمال، صفات من به يُوَصف أْن

قوله: وهو البحث، من يشء إىل يحتاج واحد بيٌت فيها

إس��خ��اط��ا األرض ف��وق ل��ج��ي��ل��ك ف��اح��ذر م��درك��ه ل��س��ت ف��أم��ر اإلل��ه أم��ا

إن وأنه يثبته، وال اإلله يعرف ال العالء أبا أنَّ يوهم البيت هذا ظاهر كان فربما
قاعدته عىل سخطهم، واتقاء النَّاس مرضاة ابتغاء ذلك يفعل فإنما كتبه يف به اعرتف

االحتياط. عىل والحرص التقية اصطناع من
وفيما املادية، حياته يف العالء أبي ُروَح ولكن عليه، البيت يدل أْن يمكن يشء ذلك
يُفَهم أْن ينبغي فليس وإذن اإلباء، أشد ويأباه النفي، كل ينفيه واملنثور املنظوم من كتب
تحديًدا يُحدِّده أْن يستطيع وال وحقيقته، اإلله ُكنَْه يجهل الرجل أنَّ إال البيت هذا من
عامة ألن يُعِلنه؛ وأْن ذلك يقول أْن يخىش هو ثم للناس، ماهيته يُجيلِّ أْن وال منطقيٍّا،
ال من بني يفرقوا أْن وال القول، هذا مغزى يفقهوا أْن يستطيعون ال وجمهورهم النَّاس
أهل عليه اتفق وقد فيه، شك ال الذي الحق كان وإْن حقيقته، يعرف ال ومن هللا يعرف
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أْن وال تُفَهم، أْن يمكن ال — وجل عز — هلل املنطقية الحقيقة أنَّ والفلسفة، الديانات
لًة. مفصَّ معرفًة العقل يعرفها

إنما فإنا املنطقي، التحديد أسباب وبينه بيننا انقطعت قد أمٌر هللا حقيقة ألن ذلك
أجزائها إىل فحللناها لعقولنا، وخضعت أنفسنا، يف صورته ارتسمت إذا اليشء د نُحدِّ
أنَّ الواضح ومن الحد. ذلك من لنا فكان األجزاء، هذه بني الءمنا ثم واملشرتكة، الخاصة
وأْن باطنًا، أو ظاهًرا ا حسٍّ محسوسًة تكون أْن ينبغي التحليل لهذا تخضع التي الصور
وقد أنفسنا، إىل صورتها تنقل أْن بالجزئيات العلم وسائل إحدى تستطيع بحيث تكون
يُدَرك الذي وإنما باطٌن. حسٌّ وال ظاهٌر، حسٌّ يدركه ال فهو كذلك، يكون أْن عن هللا جل
األسباب. وبينها بيننا انقطعت فقد حقيقته فأما ثبوته، عىل وتدل وجوده، إىل تشري آثاٌر
علمه يعلن دام ما هللا حقيقة جهله يُعِلن أْن العالء أبي عىل بأس ال ذلك عىل
هللا إىل العالء أبو أسندها التي األوصاف عن نبحث أْن علينا الحق من أنَّ غري بوجوده،
ما فأول إسالمية؟ أم هي أفلسفية نزعته، لنعرف وجوده؛ أثبت أْن بعد — وجل عز —
عليه يتفق مقداٌر وهو هلل، الشاملة العامة القدرة إثباته ذلك من العالء أبو به يلقانا

العالء: أبو ذلك يف ويقول السماوية، الديانات أهل عامة بل والفالسفة، املسلمون

إم��اء ال��م��ؤن��ث��اُت وك��ذاك ع��ب��ي��ٌد ال��م��ذك��رات ل��ل��م��ل��ي��ك
وال��م��اء وال��ثَّ��رى وال��ص��ب��ح ق��د وال��ف��ر وال��ب��در ال��م��ن��ي��ف ف��ال��ه��الُل
وال��س��م��اء وال��ض��ح��ى واألرض ـ��رة وال��ن��ث��ـ وال��ن��ار وال��ش��م��س وال��ث��ري��ا
ال��ح��ك��م��اء ذل��ك ق��ول ف��ي ب��ك ع��ا م��ا ل��رب��ك ك��ل��ه��ا ه��ذه

لم وجليٍل، دقيٍق من العالم هذا يف ما عىل اإللهية القدرة سلطان بسط كيف فانظر
شيئًا. يستثِن

فيقول: الروح، إسالمي آخر ببيت القدرة أبيات يف العالء أبو يلقانا ثم

ك��ف��اء ح��ال ك��ل ف��ي ل��ه ف��م��ا ب��س��ل��ط��ان��ه ال��ل��ه ان��ف��رد
خ��ف��اء؟! رش��اٍد ذي ع��ن ل��ه��ا وه��ل ع��ن��ك��م ق��درت��ه خ��ف��ي��ت م��ا
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السورة؛ آخر إىل أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل وجل: عز — هللا قوَل يعدو ال األول فالبيت
وهو كفاء» حال كل يف له «فما فيقول: القرآن بلفظ القدرة ويثبت الوحدانية، يثبت ألنه
يحتمل ال بيت الوحدانية عىل النص يف العالء وألبي أََحٌد﴾، ُكُفًوا لَُّه يَُكن ﴿َوَلْم هللا: قول

قوله: وهو التأويل، وال الشك

وح��دي األي��ام أق��ط��ع ف��ذرن��ي ِدنَّ��ا م ال��ع��الَّ ب��وح��دان��ي��ة

بالعزلة: لألمر يعرض حني يقول وكذلك

ال��رؤس��اء ع��ش��رة ف��ي تَ��ْرَغ��بَ��ْن وال واح��ٌد رب��ك ال��ل��ه ف��إن ��د ت��وحَّ

الشاملة القدرة من هلل أثبت فيما يونانيها، النزعة إسالمي العالء أبا أنَّ ترى فأنت
قدمناه: الذي البيت يف الحكمة صفة من له أثبت فيما كذلك وهو املطلقة، والوحدة

ح��ك��ي��ًم��ا خ��ال��ًق��ا ل��ي أث��ب��ت

أنَّ إثبات يف أرستطاليس اليونانيني من ويوافق املسلمني، يفارق العالء أبا أنَّ غري
أْن عن هللا فينزهون املسلمون فأما منتقٍل، وال متحرٍك غري ساكن — وجلَّ عز — هللا
محاٌل، عليه وكالهما عرض، الحركة وألن عجٌز السكون ألن والحركة؛ بالسكون يُوَصف

فقال: ذلك، عىل نص قد العالء وأبو

م��ن��ت��ق��ِل غ��ي��ر م��ل��ي��ٍك م��ن ب��ق��درٍة ان��ت��ق��ل��ت أف��الك��ه��ا ف��ي ال��ش��ه��ب ت��رى أم��ا

ألنه املسلمني؛ من املتكلمني ملذهب الرأي هذا موافقة ننفي أو نثبت أْن العسري من
يحتاج االنتقال إذ منتقل؛ هللا إنَّ يقولوا: أْن يستطيعون ال فهم شديًدا، غموًضا غامٌض
تقوم ال واألعراض عرض، والحركة حركة، واالنتقال محاٌل. هللا عىل والحيِّز حيِّز، إىل
محال، عليه والعجز عجز، السكون ألن ساكٌن؛ هللا إنَّ يُقال: أْن يصح وليس هللا. بذات
تنزيه عىل الحرص وكأن مطلق. سكون عن يصدر أْن يمكن ال نفسه يف الخلق هذا وألن
املتكلمني مذهب جعل الذي هو القارصة اللغوية األوصاف هذه عن — وجلَّ عزَّ — هللا
يرد أْن فينبغي أرستطاليس، عليه نص كما السكون عىل نص فقد العالء أبو أما غامًضا.
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عن الحركة نفى حني اليونان فالسفة من األول املعلم عىل ورد ما االعرتاضات من عليه
إصدار إذ العالم؛ عنها يصدر أْن يمكن لم مطلًقا سكونًا كانت إذا األوىل العلة فإن هللا؛
علٍة، عن معلول إصدار إال ليس خاصة، وأرستطاليس عامة، الفالسفة مذهب عىل العالم
ليس وأن يزل، لم العالم أنَّ أرستطاليس زعم فإن ؛ شكٍّ غري من حركة اإلصدار وهذا
وهو الواجب، بتعدد القول لزمه خارجي وال ذهني ترتيٌب هللا وجود وبني وجوده بني
قيمته؟! وما اإلله عمل فما وإذن وحده، ُوِجد وإنما العالم، يُوِجد لم اإلله وبأن محال،
اعرتاًضا هنا أنَّ عىل ا. ردٍّ لها يستطع فلم أرستطاليس عىل وردت االعرتاضات هذه كل
من تكون أْن يمكن ال الحركة؟! هذه له أين فمن ، شكٍّ غري من متحرك العالم فإن آخر؛
ليس إذ العالم؛ ذات من تكون أْن يمكن وال يعطيه، ال اليشء وفاقد متحرك غري ألنه هللا؛
ولذلك منطقيٌة؛ قيمة أرستطاليس ملذهب يبَق فلم هللا، إىل مستند وهو إال يشءٌ العالم يف
ذهب من ومنهم جملًة، اإللهيات ترك من فمنهم مذهبه، عن يعدلوا أْن تالميذه اضطر

األوىل. املقالة يف قدمنا كما الوجود، وحدة يف وفيثاغورس الهنود، مذهب
نفاها التي الحركة معنى نُبنيِّ لم فإنا مجاًال، املوضوع هذا يف للبحث أنَّ غري
معنيني أرستطاليس رأي يف للحركة أنَّ نعلم ونحن هللا، ذات عن العالء وأبو أرستطاليس
واضحٍة: وبعبارٍة مكانني. يف زمانني يف الكون وهي املادية، الحركة أحدهما متباينني:
هللا؛ عن منفيٌة الحركة هذه أنَّ يف شك فال مختلفني. آنني يف حيٍز إىل حيٍز من االنتقال هي
واجٌب، وهو ممكنًا فأصبح جسًما، ولجعلته واملكان للزمان ألخضعته له ثبتت لو ألنها
ال هذا أنَّ يف شك وال فعليٍّا. أمًرا بالقوة هو ما كون الحركة: معنى من الثاني خلف. هذا
وهو اللفظ، هذا من يُفَهم الذي باملعنى زمانًا يقتيض ال ثم جسمية، وال حيًزا، يقتيض
تكن لم ألنها الحركة؛ بهذه تتصف أْن يصح ال هللا ذات أنَّ الواضح ومن الفلك. حركة
أرستطاليس نص وقد الفعل. إىل القوة من األشياء مخرجة هي وإنما فعًال، فصارت قوًة
التغري، يقتيض هذا ألن فعًال؛ فصار قوًة كان شيئًا ليس إنه أي محض؛ ِفْعل هللا أنَّ عىل
بأنه القول يساوي وهو محٌض، فعٌل بأنه القول من بدٌّ يبَق فلم محال. عليه والتغري
العبث. رضوري بنفسه اليشء وصف ألن بالحركة؛ توصف ال والحركة محضٌة، حركٌة
العجز يلزم فال ساكنًا وال سكونًا يكون أْن أرستطاليس يلزم لم محضُة، حركًة كان وإذا
الحركة هو إذ مصدرها؛ هو هللا ألن الحركة؛ من العالم يف ما مصدر عن البحث يلزمه ولم
التحقق أي املحض؛ الفعل وهو الثاني، املعنى إال بالحركة يريد ال أنه ولنالحظ نفسها. يف
فلنبحث السابقة. االعرتاضات تلك أرستطاليس عىل تَِرد ال هنا ومن الخارج. يف الثابت
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ال؟ أم أرستطاليس فقهها كما الحركة، فقه قد أنه عىل أيدلُّ لنعرف العالء أبي بيت عن
بدليل املادية، الحركة هي إنما هللا، عن العالء أبو نفاها التي الحركة أنَّ يف شك ال

فقال: هللا، عن ونفاها للكواكب، أثبتها قد أنه

م��ن��ت��ق��ل غ��ي��ر م��ل��ي��ك م��ن ب��ق��درٍة ان��ت��ق��ل��ت أف��الك��ه��ا ف��ي ال��ش��ه��ب ت��رى أم��ا

شك، غري من هللا عىل ُمحال االنتقال وهذا حيِّز، إىل حيِّز من تنتقل إنما والشهب
موافٌق ذلك مع هو فهل املوافقة، أتم ألرستطاليس موافٌق العالء أبا أنَّ يف ريٌب يبَق فلم

للمسلمني؟
يراها التي الحركة بهذه يعرتفون ال ألنهم هذا؛ من يشء عىل املسلمون ينصَّ لم
للمسلمني العالء أبي موافقة التمسنا فإذا املادية، الحركة إال يعرفون وال أرستطاليس،
يشءٌ وذلك هللا، تنزيه من عليه اتفقوا ملا الكالمي فقهه موافقة نلتمس فإنما األمر، هذا يف
ال واللجاج الجدال بينهم يكثر مهما واملعتزلة، السنة أهل من املتكلمني فإن فيه؛ شك ال
وأرستطاليس. العالء أبو به يقول ما وهو فعل، إنه أي الخارج؛ يف موجوٌد هللا أنَّ ينكرون
محٌض، وجوٌد فهو صفته؛ عني هو هللا إنَّ ويقولون: الصفات، ينفون خاصة واملعتزلة
إسالمي املعركة هذه من العالء أبو فخرج وأرستطاليس. العالء أبو يقوله ما عني وذلك
أبو فيه شذَّ مما ذلك غري عن فلنبحث أيًضا. يونانيها الكالم، وفقه الحقيقة يف النزعة

املسلمون. عليه اتفق عما العالء
هللا بأن فجزم واملكان؛ الزمان خارج وجوًدا يتصور أْن الفيلسوف هذا يستطع لم
للمسلمني مناظًرا يقول ذلك ويف عقٌل، له فليس ذلك خالف من أنَّ وزعم ومكاٍن، زمان يف

الرسل: أتباع من املتدينني وعامة

ن��ق��ول ك��ذا ص��دق��ت��م ق��ل��ن��ا ق��دي��ٌم خ��ال��ٌق ل��ن��ا ق��ال��وا
ف��ق��ول��وا أال م��ك��اٍن وال زم��اٍن ب��ال زع��م��ت��م��وه
ع��ق��ول ل��ن��ا ل��ي��س��ت م��ع��ن��اُه خ��ب��يءٌ ل��ه ك��الٌم ه��ذا
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من فيه ما ودقة لفظه، لرقة الشاعر؛ ويستظرفه األديب يستظرفه الكالم فهذا
يف هللا يصف ألنه التنزيه؛ صاحب ويؤذي املتكلم يغيظ ولكنه واالستهزاء، السخرية
األبيات بهذه نمر أْن نستطيع ال أنا غري الكالم. وأصول الدين، فقه يالئم ال بما ظاهره
وال مشبًها يكن لم الرجل فإن العالء، أبا بها روا كفَّ الذين فعل كما نفقهها، أْن غري من
أنك والحق فيه. الرأي حسن أنه وعىل هللا، يف يشك ال أنه عىل يدلُّ اإللهي وروحه مجسًما،
ه ُوجِّ الذي اللوم ِثَقل من كثريًا رفعت الزمان، يف العالء أبي رأي من قدمنا ما الحظت إذا
يف هللا بأن قوله من يلزم حتى الفلك، حركة بأنه الزمان يعرف ال العالء أبا فإن إليه؛
عامة، املتكلمون منه يفر الذي املحال وهو الفلك، بحركة مقيًسا وجوده يكون أْن زمان
من يكن ولم عنه، التعبري عن اللغة ضاقت ربما معنى الزمان يف العالء أبو يرى إنما
بوجوٍد؛ الفلك يُسبَق أْن صح إْن الفلك، قبل عنده موجوٌد فالزمان عليه؛ يدلُّ ما ألفاظها
الذي الواحدة الصورة ذي االستمرار مجرد بالزمان يريد وإنما ِقَدمه. يرى العالء أبا ألن
َحرٍّ من الفصول فيه تختلف وال عاٍم، وال بشهٍر يُقاس وال نهاٍر، وال ليٍل إىل ينقسم ال
يحتوي َظرٌف بأنه إال نفرسه أْن نستطيع ال استمراًرا يريد وربيع. خريٍف ومن وبرٍد،
الذي الزمان وهذا زمانًا. نحن نسميهما اللذين والنهار الليل حتى موجوٍد، كل عىل
مكونات من جزء اعتقاده إنَّ بل إنساٌن، فيه يشك أْن يستطيع ال العالء أبو إليه ذهب
البقاء فيه تصورت إذا إال ثبوتًا أو وجوًدا تتصور أْن تستطيع ال فإنك اإلنساني؛ العقل
والساعات. بالدقائق واالستمرار البقاء هذا تقيس أْن غري من كثريًا، أو قليًال واالستمرار،
ِقدمه وأثبت اإلنجليزي، الفيلسوف مل» «استورت رآه الذي هو الزمان يف الرأي وهذا
هللا؛ لوجود مقارنته ننفي أْن نستطع لم املعنى، بهذا الزمان فهمنا فإذا له، أول ال وأنه
االستمرار وهذا استمرار، نفسه يف الوجود إذ نفسه؛ للوجود نفي املقارنة هذه نفي فإن
هذه يف العالء أبو ذكره الذي الزمان أنَّ عىل ويدلك زمانًا. صاحبنا يسميه الذي هو

أخرى: قصيدة يف العالء أبي قوُل املتكلمون يفهمه الذي الزمان هو ليس األبيات

ص��ارا أو ك��ان ع��ل��ي��ه ي��ج��وُز وال ل��ه ال��ق��ي��اس ي��دن��و ال أك��ب��ر وال��ل��ه

زمان يريد كان ولو استقبال، وال بميضٍّ هللا وجود يقس لم كيف إليه، فانظر
عليه. ولسلَّطهما فيه، لحكَّمهما املتكلمني

الضيقة املعاني هذه من معنًى به يريد ال العالء أبا أنَّ يف شك فال املكان فأما
ومن العالم. يتجاوز أْن يمكن ال هؤالء عند املكان فإن والفالسفة؛ املتكلمون ذكرها التي
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وقد خارجه، إمكانه عىل واتفقوا واستحالته، العالم هذا يف الخالء إمكان يف اختلفوا ثم
— وخارًجا داخًال للعالم يرى ال فهو وإذن األبعاد، تناهي عدم يرى العالء أبا أنَّ عرفت
شك فال نهايٌة، وال حدٌّ العالء أبي عند للعالم يكن لم وإذا واملتكلمون. الفالسفة زعم كما
خارٌج، عنده العالم ليس إذ العالم؛ هذا خارج هللا وجود يتصوَّر أْن يستطيع ال أنه يف
املكان يفرس لم ألنه بأٌس؛ عليه هذا يف وليس مكانه. والعالم العالم يف موجوٌد فاهلل وإذن
قال إنما محصوٌر، هللا أنَّ فيلزم العالم، بانحصار يقل ولم جسم، هللا أنَّ فيلزمه بالحيز،
شعري! وليت أيًضا، يتناهى ال العالم هذا يف وإله يتناهى، ال وبمكاٍن يتناهى، ال بعالٍم

األبعاد؟! تناهي بعدم قوله له نُسلِّم أْن بعد ذلك يف العالء أبي عىل يشءٍ أي
لإلمكان وتسليًطا جهٍة، من لذاته تحديًدا فيهما ألن واملكان؛ الزمان عن هللا تنزَّه إنما
نَر لم — العالء أبو فهمهما كما — واملكان الزمان فهمنا فإذا أخرى، جهٍة من عليها
بالكفر، ذلك قال رجٌل يُتَّهم أْن ينبغي وليس لهما، مقارٌن هللا أنَّ يعتقد أْن من بأًسا عليه
رأيه من إليه ذهب ما إثبات يف يُناَقش أْن ينبغي وإنما هللا، تنزيه يف يُقرصِّ لم فإنه
يصحَّ لم وإْن عقيدته، له ت صحَّ فقد الرأي هذا له صحَّ فإن واملكان. الزمان يف الخاص
االعتقاد. يف خطؤه قام التصور يف الخطأ هذا وعىل تصوره، يف مخطئًا الرجل كان فقد
نحكي فنحن غري، ليس املؤرخ مكان هو إنما البحث هذا يف مكاننا أنَّ القارئ وليالحظ
اآلن إىل لنا ظهر وقد واملحدثني، القدماء آراء من غريه وبني بينه ونقارن العالء، أبي رأي
العقيدة هذه وعىل ألفاظه. ظواهر يف خالفهم وإْن التوحيد، فقه يف املسلمني يوافق أنه

فقال: مًعا، الزمان وِقَدم هللا ِقَدم واحٍد بيٍت يف ذكر الزمان يف العالء أبو قررها التي

ت��ق��ادم األن��ام ع��ل��ى وزم��اٌن ق��دي��ٌم ف��ي��ه يُ��َش��ك ال خ��ال��ٌق

إىل مضاًفا بكونه الزمان ِقَدم فقيَّد والتنزيه، األدب آثر ولكنه قديمني، فجعلهما
لم ولكنه الفلسفي، روحه عن يلهينا أْن يستطيع والتحيُِّل التكلف بهذا أنه وظن األنام،
نفسه، اإلنساني النوع ِقَدم إىل بل العالم، ِقَدم إىل اإلشارة إىل اضطر إذ ذلك؛ يستطع

فقال:

آدم إث��ر ع��ل��ى آدٌم ق��ب��ل��ه ه��ذا آدم ي��ك��ون أْن ج��ائ��ٌز
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الجرب

اللزوميات يف وشعره املادية حياته فإن الجرب؛ اإللهية الفلسفة يف العالء أبي آراء أظهر
اللزوميات مقدمة يف نَصَّ قد إنه بل تأويًال، وال شكٍّا يحتمالن ال عليه، ن ويدالَّ به ينطقان
يف الجرب ذكر وقد كنهه. يعرف ال بقضاء ألفه وإنما مختاًرا، الكتاب هذا يؤلف لم أنه عىل
العملية الحياة عىل سلطانه ويبسط عنه، ويناضل يثبته مرة، مائتي من أكثر اللزوميات

الجرب: يف قوله فمن والجماعات، لألفراد

َس��َخ��ِط ع��ل��ى وي��ن��آه��ا م��ن��ه ب��ال��ك��ره خ��ط��ٍر ع��ل��ى دن��ي��اه ي��ق��دم ال��م��رء
يُ��َخ��ِط ل��م ب��ال��ش��ي��ب م��ف��رق��ه ك��أن ف��ي��ل��ب��س��ه إث��ٍم إل��ى إث��ًم��ا ي��خ��ي��ط

الدنيا هذه يدخل اإلنسان أنَّ من الثانية، املقالة أول يف قدمناه ما أثبت كيف فانظر
العالء: أبو ويقول اختار، ما ُخريِّ ولو كارًها، منها ويخرج كارًها،

وال��ل��ح��ظ ال��ل��ف��ظ ف��ي األم��ر إل��ي��ه ف��س��لِّ��ْم واث��ًق��ا ال��م��ه��ي��م��ن ب��ال��ل��ه ك��ن��ت إذا
ت��ح��ظ��ي أو ال��غ��م��ائ��م إح��س��ان ت��خ��ط��ي��ك م��ق��ادًرا ي��دي��ر ٌق خ��الَّ ي��دب��رك

حركتها وعن بقدر، تصيبه من تصيب مقادير يدبر هللا جعل كيف إليه: فانظر
ويقول: آخرون، ويشقى قوٌم يسعد املصادفة، لها أثبت التي

ش��اه��د وال��ل��ُه ب��ال��رغ��م غ��ي��ره��ا إل��ى ورح��ل��ت��ي ك��رًه��ا ال��دار ذي إل��ى خ��رج��ت
ف��ج��اه��د؟ م��س��ت��ط��ي��ٌع أم ع��م��ٍل ع��ل��ى م��ج��ب��ٌر ذي��ن��ك ب��ي��ن ف��ي��م��ا أن��ا ف��ه��ل
وم��ع��اه��د م��س��ل��ٌم ط��اٍغ ال��ج��ه��ل ع��ل��ى أج��م��ع��وا ف��أه��ل��ك دن��ي��ا ي��ا ع��دم��ت��ك

هذين بني فيما عنه وسأل منها، والخروج الحياة إىل الدخول يف الجرب أثبت فقد
وقال: فيه، لرأيه الباتِّ به، املستيقن سؤال

ن��ادر ف��ه��و ص��ال��ٌح م��ن��ا ش��ذَّ ف��إن ل��م��ث��ل��ه��ا ص��الح ال ش��روٌر ح��وت��ن��ا
ال��م��ق��ادُر س��ب��ب��ت��ه ب��أم��ٍر ول��ك��ن ب��اخ��ت��ي��ارن��ا أخ��الق��ن��ا ف��س��دت وم��ا
غ��ادر؟! واألب ال��ن��ج��ل وف��اء وك��ي��ف ت��واب��ٌع وال��ف��روع غ��دٌر األص��ل وف��ي
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وال��م��ص��ادر أس��م��اؤه��ا ك��ح��االت��ه��ا ع��ل��ي��ل��ة ج��اءت األف��ع��ال اع��ت��ل��ت إذا
ق��ادر؟! ل��ون��ك ت��غ��ي��ي��ر ع��ل��ى أأن��ت س��ام��ًع��ا ك��ان إْن ال��ج��ون ل��ل��غ��راب ف��ق��ل

ال جربي اإللهية الفلسفة يف العالء أبي ُروح أنَّ يف األبيات هذه بعد شك يبَق فلم
يقول: أنه عىل إليه، يطمنئ وال االختيار، يعرف

س��رع؟! وال ب��طءٌ ال ل��ل��خ��الئ��ق م��ا ض��رٌع ع��اج��ٌز ك��لٌّ م��ع��اش��ر: ق��ال��ت
بَ��رُع��وا إذا ح��م��د وال ال��م��س��يء ع��ل��ى خ��ط��ئ��وا إذا ع��ت��ٌب ف��ال ُم��َدبَّ��ُرون
ال��ورع دون��ه ون��ه��ان��ي ش��واه��ًدا زم��ن��ي ف��ي ال��ق��ول ل��ه��ذا وج��دت وق��د

يرى أنه واآلخر التكليف، نفي أحدهما: أمرين؛ الجرب أبيات عىل األبيات هذه يف فزاد
الذي هو النَّاس خوف إنَّ لقال: صدق ولو عنه. ينهاه الورع ولكن به، ويؤمن الجرب

أيًضا: ويقول ينهاه،

ت��خ��ي��ي��ُر؟! ب��ع��ُد ل��ي ف��ه��ل ح��ي��ات��ي وال ه��رم��ي وال م��ي��الدي ب��اخ��ت��ي��ارَي م��ا
تَ��يْ��ِس��ي��ُر يُ��ق��َض ل��م إذا م��س��ي��َر وال ق��دٍر يَ��َدْي ع��ن إال إق��ام��ة وال

ويقول:

م��ض��روُر ال��ج��دِّ ش��ق��يُّ إال ف��ي��ه م��ا م��زروُر اآلف��ات ع��ل��ى ال��زم��ان ج��ي��ب
م��ج��روُر س��اء م��ا إل��ى ك��الٍّ ك��أنَّ أح��ق��ق��ه ال ج��ب��ٍر ش��واه��د أرى

ويقول:

ت��أث��ي��ُر ال��رزق اب��ت��غ��اء ف��ي ل��ه ف��م��ا َق��َدٌر ف��وق��ه ول��ك��ن زي��ٌن وال��ع��ق��ل

الجربي الروح إلثبات يكفي اللزوميات يف الجربي الشعر من القليل املقدار فهذا
الجرب املسلمني؟ نزعة يوافق الجرب عقيدة يف العالء أبو فهل جليٍّا، واضًحا العالء ألبي
أنَّ أحدهما شيئان: به اإليمان ومصدر الديانات، أهل من وكثري الفالسفة عند قديٌم
لإلنسان والفردية االجتماعية حركاته يف مبنيٌّ العالم هذا بأن القول مع يتفق ال االختيار
كان ليشءٍ نتيجٌة هو إنما الحياة هذه يف يشءٍ كل وأنَّ واألسباب، العلل عىل اإلنسان وغري
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من الفلسفة فرغت وقد — القضية هذه صحت فإذا بعده، يجيء ليشء ومقدمٌة قبله،
العالم. هذا يف موضٌع لالختيار يكن لم — بعيٍد أمٍد منذ إثباتها

بمعلولها، العلة اتصال بعده وما قبله بما متصًال يكون أْن إما االختيار هذا أنَّ ذلك
عن املعلول يتخلف أْن يمكن ال إذ الجرب؛ فهو األوىل تكن فإن ال. أو بمقدمتها والنتيجة
تكن وإْن غروًرا. إال ليس االختيار فادعاء وإذن مقدمتها، عن النتيجة تحول أن وال علته،
املصادفات، فيه تختلٌف ملعبًا العالم وأصبح قدمناها، التي القضية بطلت فقد الثانية

مزحل. االضطرار عن وال محيد، الجرب من فليس إذن بطالنه. يف شك ال ما وهو
شمول فإن اإللهيني؛ والعلم القدرة بشمول اإليمان الجرب مصادر من الثاني املصدر
اإلنسان فعل فإذا هللا، قدرة به تعلقت إذا إال يشءٌ العالم هذا يف يكون أال يقتيض القدرة
واجٌب، الفعل فهذا مختاًرا يكن فإن مختار، غري أو فيه مختاًرا يكون أْن فإما شيئًا
مختاٍر غري يكن وإْن القدرة، أصل يهدم ألنه باطٌل؛ وهو هللا. قدرة به تتعلق لم وإْن
وإقامة الجرب إثبات عىل يتظاهران والفلسفة فالدين إذن فيه. شك ال الذي الجرب فهو
أنها عرفنا العالء، أبي إىل بالقياس سيما وال العملية الحياة عن بحثنا فإذا عليه، األدلة
يف له ليس والرش الخري من ألوانًا الحياة هذه يف يلقى الرجل فإن أيًضا؛ الجرب تنتج
هللا إىل بالركون العامة لهج هنا ومن يملكها. ال أحوال إليه ساقتها وإنما يٌد، اكتسابها
يريدون إنما الدين، يف الفقيه يفهم ما اللفظ هذا من يفهمون ال وهم عليه، واالعتماد
أعمل سواءٌ حظه، فيها الٍق فاملرء تأثري، فيها النَّاس لعمل ليس مسريٌة الحياة هذه أنَّ
مندوحًة؛ الجرب عن نجد لم النفسية اإلنسان ُقوى حللنا لو أنَّا الحقِّ ويف يعمل. لم أم
يُوِجد لم فالرجل الجماعة؛ وال الفرد يملكها ال بأشياء نفسها يف متأثرٌة الُقوى هذه فإن
تأثريٌ فيها واإلقليم وللزمان له. ُكوِّنت وإنما قواه ن يكوِّ لم وهو غريه، أوجد وإنما نفسه
يُقدَّر، يكاد ال تأثري املوروثة واألخالق وللعادات أعظم، تأثريٌ االجتماعية وللبيئة عظيٌم،
لإلنسان يأتي أين فمن تشتهي. كما وتصوغها تريد، كما ُفها ترصِّ الطارئة والحوادث
له الخضوع عىل وهم كانوا منذ النَّاس ملك قد َوْهم االختيار أنَّ إال االختيار، من حظه

مجبورون.
الخاصة، فأحوالك بالجماعات يتعلق ما ومنه باألشخاص، يتعلق ما الجرب من
وكذلك الحياة، يف طريقك لك تحدد — قديمة أو كانت محدثة — تكتنفك التي وظروفك
يملكان ال والجماعة الفرد أنَّ الواضح ومن الجماعات. تكتنف التي واألحوال الظروف
كثرية، آلالٍم مصدًرا الظروف هذه كانت فإذا تبديًال، وال تغيريًا والظروف األحوال لهذه
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أمرها، حقيقة عىل وأظهرتها الغرور، سلطان نفسه عن أزالت العالء بأبي أحاطت كالتي
هو وهذا شقاء، وال سعادٍة من فيه هي ما تخرت ولم موتًا، وال حياًة تؤثر لم أنها فعرفت
أبو يخرت فلم الكتاب، هذا من الثانية املقالة لك تبينه كما العالء، أبي أمر من كان الذي
وإنما للسؤال، نفسه إباء وال املال، من يده إصفار وال أبويه، فقد وال عينيه ذهاب العالء
غري نكرٍي. وال اعرتاٍض ما غري من فاحتملها الرجِل عىل ُحِملت قد محتومة أموٌر هذه كل
والدين، العادة يف املألوف مخالفة من ألواٍن إىل أدى النفس به تأثرت إذا الجرب اعتقاد أنَّ

فيقول: أحيانًا، التكليف بإنكار يجهر أْن إىل العالء أبو اضطر فقد

ي��ف��ع��ل م��ا ع��ل��ى ظ��ل��ٌم ف��ع��ق��اب��ه ُم��ج��ب��ًرا ال��ك��ب��ائ��ر ف��ع��ل م��ن ك��ان إْن
تُ��ج��َع��ل م��ن��ه��ا ال��ب��ي��ض ال��ح��داد أنَّ ع��ال��م ال��م��ع��ادن خ��ل��ق إذ وال��ل��ه

بيٍت يف ذهب وقد الجرب، أثبت حني ظلًما الكبرية صاحب عقاب جعل كيف فانظر،
فقال: مجرب، ألنه حمًدا؛ وال ا ذمٍّ يستحق ال اإلنسان أنَّ إىل آخر

ك��م��ق��ص��ر م��ق��ص��ر ف��غ��ي��ر ف��ي��ن��ا ام��رأ ت��ذم��ن وال ت��م��دح��ن ال

غريه وبني اإلنسان بني يفرق لم الجرب رأى حني العالء أبا أنَّ عىل يدل كالٌم فهذا
ينال ما أنَّ لعرف قليًال الجرب سلطان بسط لو ولكنه العاَلم، هذا عليه اشتمل مما
هو وإنما اختياريٍّا، أمًرا الحقيقة يف ليس إساءٍة، أو إحساٍن ومن ذمٍّ، أو مدٍح من اإلنسان
ويذم الحسن يحمد أْن عىل أُجِرب وييسء، يحسن أْن عىل اإلنسان أُجِرب فكما جربي. أمٌر
عىل مجربٌ املرء أنَّ قررنا قد كنا وإذا قبيًحا. وهذا حسنًا هذا يتصور أْن عىل بل القبيح،
هذا آثار نفسه إىل يضيف أْن عىل مجربٌ أنه الواضح من كان االختيار، لنفسه ينتحل أْن
— األمر نفس يف كذلك وهو — الحد هذا إىل الجرب سلطان بسطنا فإذا املنتحل، االختيار

رشيعٍة. عىل بالخروج وال دين بمخالفة جربي يُتََّهم لم
العالء ألبي واملعنوية املادية الحياة اكتنفت التي األحوال طائفة فإن الجملة، وعىل
عىل اعرتاضاٍت منه يتخذ وأْن قدمناها، التي بالصورة الجرب ر يتصوَّ أْن إىل اضطرته قد

عليه. سبيًال لخصومه تجعل التكليف،
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الروح

مذهب أحدهما مختلفني: مذهبني فيه ذهب فقد ثابٌت، رأٌي الروح يف العالء ألبي ليس
بعد عائٌد هو ثم فيه، ليُبتَىل البدن هذا إىل أُهِبط قد مجرَّد، جوهٌر أنه وهو أفالطون،
الحياة، يف له كان ما تذكار من فيه بقي بما منعٌم أو فمعذٌب العقيل؛ العالم إىل املوت

يقول: ذلك ويف وإحسان. إساءٍة من

ل��ب��س��ا ط��ال��م��ا ف��اط��رح��ي��ه أب��ل��ي��ت��ه اله��ي��ًة ال��ج��س��م ت��ح��م��ل��ي��ن ك��م روح ي��ا

ويقول:

تُ��خ��َدع��ي أْن ف��ح��اذري ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ك ص��ورٌة ه��و ال��ذي ال��ج��س��م ك��إن��ائ��ك
ل��ل��م��ودع ف��ض��ل��ه ول��ك��ن ض��ربً��ا اس��ت��ودع��ت��ه ال��ذي ل��ل��ق��دح ف��ض��ل ال

وهو الفالسفة، قدماء من املاديني مذهب والثاني أفالطون. مذهب يف رصيٌح فهذا
يقول: ذلك ويف املوت، يُخِمدها ناٌر الروح أنَّ

ال��ش��م��ع تُ��ط��َف��أ أْن إل��ى ف��ب��ادروه��ا ب��ه��ا يُ��س��ت��َض��اء ش��م��ع��ات دوالت��ك��م
ال��ل��م��ع ن��وره ت��خ��ب��ي ال��ن��ار وس��اط��ع م��ك��ررة ب��أن��ف��اس ت��ف��ن��ى وال��ن��ف��س

من أكثر قد العالء أبا أنَّ ومع املوت. يخمدها نار الروح أنَّ عىل رصيٌح نصٌّ فهذا
يرى كان أنه إىل نميل فنحن قليًال، إال املادي املذهب يذكر ولم األفالطوني، املذهب ذكر
األرواح بعث يف شك ملا أفالطون، رأي يرى كان لو فإنه أطواره، بعض يف املاديني رأي
العالء أبا أنَّ وسرتى الدين، يراه الذي البعث وبني البعث هذا بني يؤلف أْن عليه ولسهل
إىل ميله يؤكد الروح يف رأيًا العالء ألبي أنَّ عىل إثباته، إىل منه أقرب البعث إنكار إىل
الرش، مصدر هما واملادة الجسم وأنَّ خريٌ، الروح أنَّ يرى أفالطون فإن املاديني؛ مذهب
الروح، هو الرشير وأنَّ الجسم، هو الخري أنَّ ذلك، من العكس عىل فريى العالء أبو وأما

يقول: ذلك ويف

ون��ى ح��ت��ى ي��خ��دم زال وم��ا روُح��ه ج��س��دي أع��ائ��ب��ٌة
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ث��ن��ا وط��وًرا ف��رادى ف��ط��وًرا أع��اج��ي��ب��ه��ا ك��ل��ف��ت��ه وق��د
ج��ن��ى وه��ذا أج��ن��ت ف��ه��ات��ي��ك ال��غ��ص��ون ط��ب��ع آدم اب��ن ي��ن��اف��ي

الروح إىل الجناية أسند وكيف املجتهد؟ الطبع موضع الجسم وضع كيف فانظر
الروح وإنَّ الخري، مصدر الجسم إنَّ يقول: كأنه فيها، روح ال التي األغصان إىل واإلثمار
وعلة املادي، الفساد مصدر أنها أخرى أبياٍت يف للروح أثبت وقد والجنايات. الرش مصدر
ذلك ويف خالٌد. قديٌم الروح أنَّ يرى أفالطون أنَّ مع االنحالل، من األجسام يصيب ما

العالء: أبو يقول

أراب وال ن��ض��اض خ��ل��دت ل��م��ا ُروٌح األرِض ج��ب��اَل س��َك��نَ��ْت ول��و

أفالطون، رأي يرى كان حني املوت بعد الروح أمر يف شكَّ قد العالء أبا أنَّ عىل
فريى أفالطون أما الحياة؟ يف تحس كانت كما املوت بعد الروح تحس هل نفسه: فسأل
العالء: أبو يقول ذلك ويف عليها، وظهوٍر باألشياء حس من للروح ما يقوِّي املوت أنَّ

ال��ج��س��د؟! ع��ن ب��ان��ت إذا ت��ح��س ف��ه��ل ن��ع��ل��م��ه ال��م��وت ب��ع��د ل��ل��ج��س��م ح��س ال

فقال: الهواء، من أم النار من أنها يف شك أنه املاديني رأي إىل ميله يؤيد ومما

ال��م��ك��م��د ال��ع��ن��اء م��رض ف��ي وه��ي ه��و ي��زل ل��م ب��ش��خ��ص ات��ص��ل��ت إذا روٌح
اخ��م��دي ن��ار ف��ي��ا ن��ار م��ن ك��ن��ت أو اس��ك��ن��ي ري��ح ف��ي��ا ري��ح م��ن ك��ن��ت إْن

يكن إْن وقال: املوت؟ بعد روحه عقله يصحب هل نفسه سأل بل بذلك، يكتِف ولم
ا حقٍّ يكن وإال األعاجيب، ترى أْن بها فخليٌق — أفالطون يقول كما أي — ا حقٍّ ذلك

يقول: ذلك ويف آسف. أْن بي فخليٌق

ع��ج��ب��ا ت��رى أْن ف��أج��در ع��ن��ي ل��ل��م��وت م��ظ��ع��ن��ه��ا ب��ع��د ع��ق��ل��ي ال��روح ي��ص��ح��ب إْن
ف��واش��ج��ب��ا! ت��رب��ي ف��ي ج��س��م��ي ه��الك ه��ال��ك��ًة ال��رح��ب ال��ه��واء ف��ي م��ض��ت وإْن
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التناسخ

اإللهي. العلم عنه يبحث ما أهم وهي والروح، والجرب، اإلله، يف العالء أبي رأي عرفنا
الجن من املادة وراء ما بقية يف ثم التناسخ، يف رأيه إىل باإليجاز نشري أْن من لنا بد وال

النبوات. يف رأيه إىل ذلك من لننتقل واملالئكة،
الرسائل ويف الزند، سقط يف إليه وأشار ودرسه، التناسخ عرف العالء أبو
األول، القرن أواخر منذ العرب عند معروٌف والتناسخ الغفران. ورسالة واللزوميات،
أهل بني وليس والرجعة. كالحلول منه؛ تقرب التي املذاهب وببعض به، تدين والشيعة
كتاب تُرِجم وملا ذلك. يف وكثري الحمريي، السيد سخافات من كان ما يجهل من األدب
التناسخ، يف الهنود مذهب تمثل قصٌة وهي والفأرة، الناسك قصة وفيه ودمنة، كليلة
بيتني الغفران رسالة يف العالء أبو فروى الشعر؛ يف نُِظمت حتى النَّاس بني شاعت

فقال: النصريية، بعض إىل نسبهما

ف��اره س��ك��ي��ن��ة أخ��ت��ن��ا ج��ع��ل��ت ال��ل��ي��ال��ي ل��ص��رف أم��ن��ا اع��ج��ب��ي
ال��غ��راره ت��ض��مُّ وم��ا وات��رك��ي��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��س��ن��ان��ي��ر ه��ذه ف��ازج��ري

بينها الصلة اشتدت حني الهند، مذاهب من وغريه املذهب بهذا العرب علم كثر ثم
يتخذون النَّاس فكان — قدمنا كما — سبكتكني بن محمود يد عىل املسلمني، بالد وبني
يف بها ويتفكهون املجالس، يف بها يتندرون طرائف دينهم وعجائب الهند أخبار من
ولم التناسخ يَر لم العالء أبا أنَّ غري ص١٥٣. الغفران رسالة يف ذلك ترى كما األسمار،

فقال: اللزوميات، ويف الغفران، رسالة يف وشنَّعه ه ذمَّ بل يرضه،

ال��ن��ق��ل ي��ه��ذب��ه ح��ت��ى غ��ي��ره إل��ى روح��ه يُ��ن��َق��ل ال��ج��س��م إنَّ ي��ق��ول��ون
ال��ع��ق��ل ب��ه أت��وك م��ا ي��ؤيِّ��د ل��م إذا ض��ل��ًة ي��خ��ب��رون��ك م��ا ت��ق��ب��ل��ن ف��ال

عنه. وأعرض فرفضه التناسخ، يؤيد لم العالء أبي عقل أنَّ والظاهر
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واملالئكة الجن

فقال: ا، نصٍّ اللزوميات يف واملالئكة الجن أنكر العالء أبو

َم��َل��ك وال ل��ج��ن��يٍّ يُ��َح��س ��ا ح��سٍّ ب��ه ع��ل��م��ت م��ا ط��وي��ًال ع��م��ًرا ع��ش��ت ق��د

وقال:

��ي��ت��ا ُخ��شِّ ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ب��ال��ِج��نِّ أن��ت إْن ره��ب ع��ل��ى ت��وج��د وال ال��م��ل��ي��ك ف��اخ��َش
ُح��وِش��ي��ت��ا ال��ح��ش��ويِّ ال��غ��اف��ل ل��خ��دع��ة م��ل��ف��ق��ٌة أخ��ب��اٌر ت��ل��ك ف��إن��م��ا

أنه قدمنا وقد جميًعا. واملالئكة الجن من املؤملة بالسخرية مملوءٌة الغفران ورسالة
يريد وإنما — فقال الجنة، دخلوا الذين الجن ألسنة عىل الغفران رسالة يف الشعر نظم

والسخرية: الهزء

ح��س��ي��س م��ن ب��ه��ا ل��ج��ن��ي ف��م��ا ال��دردب��ي��س ب��م��ي م��ن أق��وت م��ك��ة

الجن أخبار من النَّاس يف شاع ما عىل واشتملت بالغريب، ملئت طويلة قصيدٌة وهي
وال بلحٍم ليست نورانيٍة، أجساٍم خلق عىل هللا قدرة ينكر لم العالء أبا أنَّ عىل (ص٧٩).

فقال: دٍم،

َدْم وال ل��ح��ٍم ب��غ��ي��ر ض��ي��اء َح أش��ب��ا ال��ل��ه ق��درة ع��ن أن��ف��ي ل��س��ت
ن��ت��ص��اَدْم ح��ن��دٍس ف��ي ف��ه��ل��م��وا أع��م��ى م��ث��ل��ي األق��وام وب��ص��ي��ُر

كثري. يشء السخرية من البيت هذا ويف

النبوات

رصاحًة اللزوميات يف ذلك عىل نص وقد لصحتها، جاحًدا للنبوات، منكًرا كان العالء أبو
افتنانًا ذلك يف وافتن الرشور، مصدر يجعلها وطوًرا زوٌر، أنها يثبت فطوًرا مرٍة، غري
مخالفٌة، للعقل أنها وزعم عامة، الديانات أنكر حتى النبوات، بإنكار يكتِف فلم عجيبًا،
فيقول: أخرى، مرًة والترصيح مرًة، التورية مسلك ذلك يف يسلك صادفٌة. رشعته وعن
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ال��ع��داواِت أف��ان��ي��ن وأورث��ت��ن��ا إح��نً��ا ب��ي��ن��ن��ا أل��ق��ت ال��ش��رائ��ع إنَّ
ال��ن��ب��واِت ب��أح��ك��ام إال ل��ل��ع��رب ع��رض ع��ن ال��روم ن��س��اء أُِب��ي��ح��ت وه��ل

ويقول:

ُم��َض��لَّ��ل��ْه وال��م��ج��وس ح��ارت وي��ه��ود اه��ت��دت م��ا وال��ن��ص��ارى ال��ح��ن��ي��ف��ُة ه��ف��ت
َل��ْه ع��ق��ل ال دي��ٌن وآخ��ر دي��ٍن ب��ال ع��ق��ٍل ذو األرض أه��ُل اث��ن��ان

ويقول:

س��ط��روه زوٍر ق��ول ول��ك��ن ��ا ح��قٍّ ال��رُّْس��ل م��ق��ال ت��ح��س��ب وال
ف��ك��دَّروه ب��ال��م��ح��ال ف��ج��اءوا رغ��ي��ٍد ع��ي��ٍش ف��ي ال��نَّ��اس وك��ان

ويقول:

خ��م��س ب��ص��الة م��ح��م��ٌد وج��اء م��وس��ى دي��ن ف��أب��ط��ل ع��ي��س��ى أت��ى
وأم��س غ��ٍد ب��ي��ن ال��نَّ��اس ف��أودى ه��ذا ب��ع��د دي��ٌن ي��ج��يء وق��ي��ل
ه��م��س��ي أط��ل��ت ال��ي��ق��ي��ن ق��ل��ت وإْن ص��وت��ي رف��ع��ت ال��م��ح��ال ق��ل��ت إذا

ويقول:

وازدراه��ا ب��ال��ش��رائ��ع ت��ه��اون ح��ج��اه إل��ى ال��ح��ص��ي��ف رج��ع إذ

خاصة: باإلسالم التعريض يف ويقول

ن��ع��م ف��ق��ل��ن��ا ص��دق��ن��ا وق��ال��وا ص��ارًم��ا وَج��َل��ْوا ب��اط��ًال ت��ل��وا
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ملسو هيلع هللا ىلص: بالنبي التعريض يف ويقول

رج��وم��ا ُج��ع��ِل��ت م��ح��م��ٍد ل��ب��ع��ث ي��وًم��ا ��ْه��َب ال��شُّ إنَّ أق��ول ول��س��ت

خيرب: بقصة معرًضا ذلك يف ويقول

األب��ه��ر ان��ق��ط��اع أك��ل��ت��ه ل��م��ك��ان ي��ش��ت��ك��ي ال��م��ن��بَّ��أ وه��و وم��ح��م��ٌد

ويقول:

رتَّ��ب��وه م��ا ب��ال��ق��ي��اس غ��يَّ��روا دي��ٍن أص��ح��اب س��أل��ت م��ا وإذا
ك��ذَّب��وه زخ��رٍف ب��أب��اط��ي��ل ول��ك��ن ب��ال��ع��ق��ول ي��دي��ن��ون ال

ويقول:

م��ن��ت��اب��ه��ا م��ن ال��ف��ع��ل ت��ع��ي��ُب ك��ادت ك��ن��ائ��ًس��ا ل��ل��م��س��ي��ح ال��ن��ص��ارى بَ��نَ��ِت
وك��ت��اب��ه��ا ب��ج��ح��ده��ا ي��ه��ود ج��اءت وك��ت��اب��ه م��ح��م��ًدا ذك��رُت وم��ت��ى

قوله: يف السخرية إىل وانظر

ب��ه��ا؟! وأت��ى ص��اغ��ه��ا رب��ك وق��ض��اء م��ن��ك��ٌر ي��ن��ك��ر اإلس��الم أف��م��ل��ة

ويقول:

وال��م��ه��ود ال��م��ض��اج��ع ب��ه تُ��َق��ضُّ اخ��ت��الٍف ف��ي ال��ش��رائ��ع أه��ُل غ��دا
ال��ي��ه��ود م��وس��ى ع��ل��ى ك��ذب��ْت ك��م��ا ال��نَّ��ص��ارى ع��ي��س��ى ع��ل��ى ك��ذب��ت ف��ق��د

باإلسالم: تعريضه إىل وانظر

ال��ع��ه��ود ال��زم��ن م��ن ح��ال��ْت وال خ��ل��ًق��ا األي��ام ت��س��ت��ح��دث ول��م
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اإلطالة، اتقاء روايته يف نرسف أْن نشأ لم اللزوميات، يف منبثٌّ كثريٌ هذا ومثل
مصدٍق وال بالنبوات، مؤمٍن روح يكن لم الرجل روح أنَّ عىل يَُدلُّ وهو اإلمالل، وخشية
وإقامة النبوات إثبات من املتكلمون فرغ وقد إليه. واطمأن باهلل آمن قد كان وإْن لألنبياء،
لم فإنا النبوات؛ عن والدفاع العالء، أبي عىل الرد نتناول أْن بنا وليس عليها، الربهان
املصادر نتعرف أْن يعنينا إنما التاريخ، يف وضعناه وإنما الكالم يف الكتاب هذا نضع
تلك وإنما األنبياء، عىل الخروج يخرت لم الرجل فإن الجحود؛ هذا يف العالء أبا ألقت التي
الدينية الحياة أنَّ بيَّنا فقد غامضٌة، أو خفية أنها نظن ما ألسباٍب كارًها؛ لزمته عقيدٌة
ألوان من وغريها الخلقية الحياة وكذلك القبح، شديدة سيئة العالء أبي عرص يف كانت
مملوءًة كانت العالء، ألبي الخاصة الحياة أنَّ عىل األوىل املقالة وتدلنا العامة. الحياة
اتفقوا ما كره جرم فال إليه، اإلساءة يف ون يُقرصِّ كانوا ما النَّاس وأنَّ واألحزان، بالهموم
والهنود، اليونان فلسفة قرأ قد بعد وهو وعاداٍت، أخالٍق ومن وديٍن، سياسٍة من عليه
من كارًها فيه وقع الذي الخطأ أنَّ غري باألنبياء، يعرتفون وال بالنبوات يؤمنون ال وهم

أصحابها. بآثام الرشائع وعاب أهله، ذنب الدين عىل حمل أنه هو شك، غري
الفاسدة، النفوس مازجت إذا حتى نقيًة، طاهرة نفسها يف العقيدة تكون وقد
إليه تؤدي أْن يمكن ما إىل تؤدِّ ولم الطبيعية، نتائجها تنتج لم املريضة، القلوب وخالطت
يحسنوا فلم انتحلوها، الذين النَّاس عيب هو وإنما عيبها، هذا وليس األغراض. طيب من

عليها. الحرص وال لها، الرعاية
كثرٍي إىل وأدى اآلن، إىل بينهم يزل ولم األديان، أهل بني كان الذي االختالف وكثرة
يبغضها، أال حقه من كان وقد الديانات، يف العالء أبا ضت بغَّ قد والغارات الحروب من

والشهوات. األهواء أثارتها وإنما الحروب، أثارت التي هي فليست
عىل له وفضَّ خاصًة اإلسالم مدح قد عليها، وسخطه لألديان ذمه عىل العالء أبو

فقال: عامًة، األديان

واج��د ن��ف��س ل��ه م��ث��ًال وج��دت ف��م��ا ي��غ��ض��ه خ��ط��ٌب اإلس��الم ل��ح��ق وإْن
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مطلعها: اللزوميات يف خاصة بقصيدة ورشيعته ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح وقد

ك��ال��س��واف��ل ال��ق��ن��ا ف��ي ال��ع��وال��ي ول��ي��س م��ح��م��ٌد األم��ور خ��ي��ر إل��ى دع��اك��م
وآف��ل ط��ال��ع��اٍت م��ن ال��دج��ى وُش��ْه��َب ال��ض��ح��ى خ��ل��ق م��ن ت��ع��ظ��ي��م ع��ل��ى ح��داك��م

آخرها: يف ويقول

ال��م��ح��اف��ل ف��ي ذك��ره م��س��ًك��ا ف��ت وم��ا ش��ارق ذر م��ا ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ف��ص��لَّ��ى

فقال عليها، واالعرتاض الرشيعة أحكام من يشءٍ إنكار عن يمتنع لم ذلك مع ولكنه
السارق: يد وقطع الدية إنكار يف

دي��ن��ار؟! رب��ع ف��ي ُق��ِط��َع��ْت ب��ال��ه��ا م��ا ُوِديَ��ْت ع��س��ج��ٍد م��ئ��ي��ٍن ب��خ��م��س ي��د
ال��ن��ار! م��ن ب��م��والن��ا ن��ع��وذ وأْن ل��ه ال��س��ك��وت إال ل��ن��ا م��ا ت��ن��اق��ض

املرياث: فرائض تقسيم من القرآن يف ما إنكار يف وقال

ط��ب��ُع ج��اه��ل وك��لٌّ ال��ح��ظ��وظ ت��ج��ري ت��ت��ب��ُع ال��نَّ��اس ف��أي أن��ت ح��ي��ران
ال��رُّب��ُع ل��ه��ا ع��رٍس أو ال��ن��ص��ف ل��ه��ا ب��ن��ٍت م��ن أرأف وه��ي ع��ادت ب��ال��س��دس واألم

«الفصول سماه بكتاب القرآن عارض العالء، أبا أنَّ عىل املؤرخون أجمع وقد
يف أثبته بل الكتاب، هذا ينكر لم نفسه العالء وأبو واآليات»3 السور محاكاة يف والغايات
روى وقد والهداية، الوعظ يف جعله ولكنه وياقون، والذهبي القفطي رواه الذي كتبه ثبت
هذا وغاياته بفصوله نحا قد العالء أبو يكون أْن واألشبه … الكتاب هذا من قطًعا ياقوت
من نفر إىل نفسه يف ما ببعض تحدث قد ولعله الناس، إىل ذلك يعلن أْن غري من النحو،
وبما الكتاب، بهذا العالء أبا رون يُكفِّ والناس عليه، تثبت لم قالة عنه فشاعت خاصته،
نضع فلم نحن أما للنبوات، إنكار من اللزوميات يف وبما سخرية، من الغفران رسالة يف

شك. غري من واإلرشاد الوعظ يف وهو اآلن يُطبَع الكتاب هذا 3
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التاريخية صورته لنظهر وضعناه وإنما إيمان، أو بكفر الرجل عىل لنحكم الكتاب هذا
قول. فيهما لنا ليس وحده، هللا إىل فأمرهما ومصريه دينه فأما للناس،

عىل فعاب املختلفة، الفرق ملناظرة أشعاًرا لزومياته يف ص خصَّ قد العالء أبو
املسلمني وعىل باألكاذيب، توراتهم امتالء اليهود وعىل املسيح، بصلب قولهم النصارى

يعقل. ال ما عبادة املجوس وعىل واملرياث، والحج الدية
تُخلِّد أن يَر ولم آرائهم، من كثريًا املعتزلة عىل فعاب الخاصة، الِفَرق إىل التفت ثم
اإلمامية وذمَّ الغفران، رسالة يف سيما وال الصوفية وشنَّع النار، يف صاحبَها الذنوُب
ويف للمنكرات. اآلخرين وإباحة املغيب، لإلمام األولني انتظار وأنكر ذم، أقبح والقرامطة

يقول: ذلك

ال��خ��رس��اء ال��ك��ت��ي��ب��ة ف��ي ن��اط��ٌق إم��اٌم ي��ق��وم أْن ال��نَّ��اس ي��رت��ج��ي
وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ظ��نُّ ك��ذب
واإلرس��اء ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��م��ة ال��رح��ـ ج��ل��ب أط��ع��ت��ه م��ا ف��إذا
ال��رؤس��اء إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ج��ذب ٌب أس��ب��ا ال��م��ذاه��ب ه��ذه إن��م��ا
ب��األح��س��اء وال��ق��رم��ط��ي ـ��رة ب��ال��ب��ص��ـ ال��زن��ج ي��ج��م��ع ق��ام ك��ال��ذي

القول لطال الخاصة، الفرق مناظرة يف العالء أبو قال ما نحيص ذهبنا أنا ولو
االقتصاد. ولتجاوزنا

البعث

نطق بذلك األجسام. حرش يف املسلمون يمرتي وال البعث، يف الديانات أصحاب يشكُّ ال
الفالسفة وأما جملة، فينكرونه املاديون الفالسفة فأما آياته. من كثري يف الكريم القرآن
يؤمنون وال األجسام، حرش فينكرون — األفالطونية سيما وال — اليونان من اإللهيني
بعد تنتقل وأنها الروح، بخلود يقولون ولكنهم الدين، من نحن نفهمه كما األرواح ببعث
من عندهم بد وال الحياة، يف صنعت ما بتذكار تسعد أو فتشقى العقيل، عاملها إىل املوت
منهم الفالسفة صبغه املسلمني، إىل املذهب هذا نُِقل فلما املحنة، بعد صفائها إىل تعود أن
اضطرب فقد العالء أبو أما بعثًا. العقيل عاملها إىل الروح رجوع فسموا اإلسالم، صبغة

فقال: أثبته، فمرة شديًدا، اضطرابًا البعث يف رأيه
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ال��ي��س��رى إل��ى ال��ي��م��ي��ن ذات ب��ي ف��ي��أم��ر ت��ج��اوٍز ي��وم م��ن��ه ألرج��و وإن��ي
وال��ح��س��رى ال��ظَّ��وال��ُع إال أي��نُ��ِق��ي ف��م��ا ن��اق��ٌة ال��ش��أو ب��ه ن��ال��ت راك��ٌب إذا
ال��خ��س��رى ي��دي وال األدن��ى ح��ظ��ي ف��م��ا ي��ري��ب��ن��ي م��م��ا ال��م��وت ب��ع��د أُْع��َف وإْن

ويقول:

إل��ي��ك��م��ا ُق��ْل��ُت األج��س��ام تُ��ح��َش��ر ال ك��اله��م��ا وال��ط��ب��ي��ب ��م ال��م��ن��جِّ ق��ال
ع��ل��ي��ك��م��ا ف��ال��خ��س��ار ق��ول��ي ص��حَّ أو ب��خ��اس��ٍر ف��ل��س��ُت رأي��ك��م��ا ك��ان إْن

فيقول: ا، نصٍّ ينكره وتارة

ي��ب��ك��وا أْن ال��ب��س��ي��ط��ة ل��س��ك��ان وُح��قَّ س��ف��اه��ًة م��ن��ا ال��ض��ح��ك وك��ان ض��ح��ك��ن��ا
س��ب��ك ل��ه يُ��ع��اد ال ول��ك��ن زج��اٌج ك��أن��ن��ا ح��ت��ى األي��ام تُ��ح��طِّ��م��ن��ا

العالء أبي عن ألقاها التي محارضته يف املهدي محمد الشيخ الجليل األستاذ قال
بالجامعة:

فيه ذهب قد العالء أبا فإن البعث، إنكار عىل بدالٍّ عندي البيت هذا وليس
قوله: يف الشاعر ذكره الذي القديم التشبيه مذهب

يُ��ج��بَ��ر ال ك��س��ره��ا ال��زج��اج��ة م��ث��ل وده��ا ت��ن��اف��ر إذا ال��ق��ل��وب إنَّ

تلتئم فإنها األجسام فأما يلتئم، لم ُحطِّم إذ الزجاج أنَّ العالء أبو يريد
البىل. بعد

أْن إمكان يعرف كان العالء أبا أنَّ عىل بالدليل فطالبنا ذلك يف راجعناه أنَّا ونذكر
يف معروفًة كانت الزجاج َسبِْك إعادة أنَّ من ذكرنا ما يقنعه ولم الزجاج، َسبُْك يُعاد
العالء أبي كالم من بنص له نأتي أْن — أراد فيما الحق وله — أراد بل العالء، أبي عرص
العالء أبا أنَّ عىل الرصيح النص اليوم له نورد أوالء نحن فها ذلك. يعرف كان أنه عىل

اللزوميات: يف قوله ذلك فمن خبريًا، بذلك كان قد
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ُس��ِب��ك��ا ف��م��ا ُدرٍّ م��ن ��ر ت��ك��سَّ وك��م ُس��ِب��ك��ت ُح��طِّ��م��ت ل��م��ا ال��زج��اج��ة إنَّ

وقال:

ي��ت��ش��ظ��ى إْن ل��ل��درِّ س��ب��ًك��ا ـ��ط��ي��ع ي��س��ـ وال ال��زُّج��اج ال��ص��ائ��غ ي��س��ب��ك

ستني من أكثر نفاه بل وحدهما، البيتني هذين يف البعث ينِف لم العالء أبا أنَّ عىل
وهو: وياقوت، القفطي رواه ما ذلك يف قوله أشنع ومن اللزوميات. يف مرة

وبَ��يْ��ِن��ي ذاك ب��ي��ن إل��ه��ي ف��اح��ك��م اإلل��َف��يْ��ِن م��ف��رِّق ال��زم��ان ري��ب
َم��َل��َك��يْ��ِن؟! ل��ق��ت��ل��ه��ا أن��ت وب��ع��ث��َت ��ًدا ت��ع��مُّ ال��ن��ف��وس ق��ت��ل ع��ن أَنَ��َه��يْ��َت
ال��ح��اَل��يْ��ِن! ع��ن أغ��ن��اه��ا ك��ان م��ا ث��ان��يً��ا م��ع��اًدا ل��ه��ا أنَّ وزع��م��َت

فيقول: الشك، موقف البعث أمر يف العالء أبو يقف وتارة

وت��الِق ت��ع��ارٌف ث��مَّ ك��ان إْن ُم��تَ��نَ��ظَّ��ٍر م��ن ب��ال��م��وت م��رح��بً��ا ي��ا

فيقول: الروح، يف أفالطون بمذهب يجزم وتارة

��ْق��ُل ال��صَّ يُ��ع��اِوَده��ا أْن ي��وًم��ا ف��ي��وش��ك ج��س��وم��ن��ا ف��ي أرواح��ن��ا ص��دأت وإْن

فيقول: املذهب، هذا يف الشك إىل يعود ثم

ت��س��ل��ك أنَّ��ى ب��األرواح وع��ي��ي��ت م��آل��ه��ا ف��ل��ل��ت��راب ال��ج��س��وم أم��ا

قدرة يف يرتاب ال فإنه البعث، يف كَّ الشَّ انتحاله أو العالء أبي شك من يكن ومهما
يقول: ذلك ويف عليه، هللا

ألم��واِت ب��ع��ث وال ل��ج��س��م ح��ش��ٌر يُ��ع��ج��زه��ا ل��ي��س ح��قٌّ ال��ل��ه وق��درة
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ويقول:

ج��م��ع��ي ي��ع��ي��ي��ه ال ال��ل��ه ف��إن ه��ب��اءً ك��ان��ت أع��ظ��م��ي م��ا إذا

والرياضيات، الطبيعيات يف العالء ألبي الفلسفي الروح أنَّ عىل قدمناه ما يدلُّ ولقد
يثبت الفلسفيُّ الروح فهذا قليًال. وإسالميٌّ كثريًا يونانيٌّ اإللهيات يف وأنه خالص، يوناني
قد وإذ شديًدا. شكٍّا فيه شك فقد ا، تامٍّ إنكاًرا البعث أنكر قد يكن لم إْن العالء، أبا أنَّ لنا
األقسام. من لفلسفته ما آخر وهي العملية فلسفته إىل فلننتقل اإللهية فلسفته من فرغنا

اإلنسان أصل العملية: الفلسفة

مهما عقله، أيَّدها إذا إال يَُصدِّقها وال األخبار، يتَِّهم كان العالء أبا أنَّ املقالة هذه يف قدَّمنا
اإلنسان، أب يف شك لذلك الدين؛ ونصوص الرواية صحة أيدتها ومهما مصدرها كان

فقال:

آَدْم إث��ر ع��ل��ى آدٌم ق��ب��ل��ه ه��ذا آدم ي��ك��ون أْن ج��ائ��ز

فقال: بذلك، جزم ثم

أوادُم ال��ق��ي��اس ع��ن��د ول��ك��ن��ه واح��ٌد ال��ع��ق��ل م��ذه��ب ف��ي آدم وم��ا

يف بل والدين، والعادة اللغة يف االختالف من النَّاس أجيال بني ما أنَّ الحظ ولعله
من الباحثني مذهب هو وهذا واحد. سنخ من مشتقني يكونوا أْن يمنع والصورة، الشكل
لم برأسه، نوع البرش من جنس كل أنَّ يعتقدون فإنهم األيام؛ هذه يف الفرنج علماء
عليه ودلت القدماء، عليه اتفق ما يخالف وهو وأم، أٌب األجناس من غريه مع يجمعه
لم العالء أبا أنَّ عىل تأويل. وال تكلف غري من فهمت إْن السماوية، الرشائع نصوص
فقال: األساطري، أشخاص من شخص هو إنما آدم أنَّ فظن أيًضا، هذا يف شكَّ أْن يلبث

ع��رس ك��اب��ن آدٍم اب��ن إنَّ ل��وه ق��ا ب��م��ا أدي��ن وال ق��وٌم ق��ال
ب��ح��رس م��س��م��ى ول��ك��ن��ه ـ��ر ال��ده��ـ ع��ل��ى أب��وه م��ا ال��نَّ��اس ج��ه��ل
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ط��رس ب��ع��د م��س��ت��ن��س��ٍخ ط��رٍس ره��َن ل��ق��وٍم ق��وٌم رواه ح��دي��ث ف��ي

قالوه.» بما أدين «ال بقوله: العالء أبا أنطقت التي هي وحدها التَِّقيَّة أنَّ قدمنا وقد

غرائزه

وأطال البحث أكثر وقد باألخالق، يتصل بما إال اإلنسان غرائز من العالء أبو يُْعَن لم
ولذلك فيه؛ غريزٌة الفساد وأنَّ بطبعه رشيٌر اإلنسان أنَّ إال ذلك له ينتج فلم التفكري،
حياته، يف بالها التي اآلالم أنَّ يف شك وال شفاء. ألدوائه يرُج ولم إصالًحا، له ينتظر لم
ونثره، شعره مأل حتى الرأي، هذا نفسه يف قوَّت التي هي عرصه، يف رآها التي واآلثام
الخاصة، سريته العالء أبو بنى الرأي هذا وعىل اللزوميات. يف قصيدٌة منه تخلو تكد ولم
افتنانًا باللؤم اإلنسان وصف يف العالء أبو افتنَّ وقد االجتماع، من واالنرصاف العزلة فآثر

فقال: كثريًا،

أس��واء ال��ط��ب��ع س��وء ع��ن��د ف��إن��ه��م ب��ه��ا يُ��ق��اس أخ��الٌق ال��نَّ��اَس م��ازت إن
ح��واء ل��ل��ن��اس ول��دت م��ا ف��ب��ئ��س ي��ش��ب��ه��ن��ي ح��واء ب��ن��ي ك��لُّ ك��ان أو

ويقول:

س��ل��ب��ا ت��ص��رُّف��ِه ف��ي ع��ل��ي��ه��م وع��اد خ��ل��ق��ه أوج��َب ال��ل��ه ق��ض��اء رأي��ت
غ��ل��ب��ا غ��ط��ارف��ًة ك��ان��وا وإْن ه��واه��م وج��ه��ٍة ك��لِّ ف��ي األح��ي��اء غ��ل��ب وق��د
ك��ل��ب��ا أألم��ه��ا أص��ب��ح��ت وأح��س��ب��ن��ي ل��ج��ي��ف��ٍة ت��ع��اوت أو ت��غ��اوت ك��الٌب
ق��ل��ب��ا أس��ل��ُم��ن��ا ال��ل��ه ث��واَب يَ��ن��اُل وإن��م��ا ال��ص��دور غ��ش س��وى أب��ي��ن��ا
ث��ل��ب��ا؟! أوس��ع��ه��م األق��وام ج��رَّب وم��ن ق��ائ��ٌل ي��ح��م��د األي��ام ب��ن��ي وأي

ويقول:

أخ��س��اء أن��ذاٌل ال��ل��ئ��ي��م��ة ب��ن��ي ل��ن��ا ف��أف ال��دن��ي��ا أم��ن��ا ي��ا خ��س��ئ��ِت
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فقال: للغراب، محاورته معرض يف النَّاس ذم كيف إليه: وانظر

يَ��ُج��ِر؟! ل��م ال��خ��ل��ق وأيُّ م��س��ي��ئً��ا إال أح��ًدا ت��رى ل��ن وأف��س��د غ��راب ي��ا ُج��ْر
��َج��ِر ال��شَّ م��ن ال��ع��ال��ي ف��ي ال��رزق وح��اول ع��رٍض ع��ن ي��ك��ف��ي��ك م��ا ال��زرع م��ن ف��خ��ذ
ال��ح��ج��ر ف��ي ال��ق��وم ذُب��ال خ��ط��ف��ت إذا م��ع��ذرًة أول��ي��ك ب��ل أل��وم��ك وم��ا
ال��ُوُج��ر ربَّ��َة ب��س��ل��ٍم ي��غ��اُدوا ول��م م��خ��درًة األس��د راع��وا ح��واء ف��آل
ه��ج��ر إل��ى ُم��غ��ت��رٍّا ال��ت��م��ر ك��ج��ال��ب ع��ن��ده��م ف��ه��و ب��ظ��ل��ٍم أت��اه��م وم��ن
ُم��ح��ت��ج��ر ك��لَّ وأب��اح��وا ج��ن��س��ه��م م��ن ص��ح��ب��وا م��ن ك��لَّ ض��ام��وا ال��م��ع��اش��ر ه��م
ح��ج��ر م��ن أخ��ل��وك ل��م��ا اق��ت��رب��ت ث��م ي��ن��َع��ْت ل��ه��م أث��م��اٍر ح��اف��ظ ك��ن��ت ل��و

فقال: األرض، يف مفسٌد رشيٌر ألنه يُوَجد؛ لم اإلنسان أنَّ لو العالء أبو تمنى وقد

ظ��ه��ار ع��ل��ي��ه ح��رَّم��ه��ا ك��ان أو أم��ه��م ط��ل��ق ك��ان آدم ل��ي��ت ي��ا
األط��ه��ار ف��ي��ه��م تُ��ْف��َق��ُد ف��ل��ذاك ع��ارًك��ا ط��ه��ٍر غ��ي��ر ف��ي ول��دت��ه��م

الدنيا

وعليها قاليًا، لها كان فقد اإلنسان، يف رأيه من بأحسن الدنيا يف العالء أبي رأي يكن لم
فلم لها، كنيًة دفر أمَّ اتخذ وقد وخسته، اإلنسان لؤم اشتقَّ وخستها لؤمها ومن زاريًا،
ومحاولة للدنيا. ا ذمٍّ الشعراء ألكثر وإنه أصبح حتى قارعٍة، بكل اللوم من يقرعها يزل
أظهر بخصلٍة يُعَرف لم الرجل فإن اإلطالة، من رضٌب شعره، من ذلك عىل االستدالل
من فيها ما إىل بالقياس ضئيٌل جزء ولكنه الخري، من يُخِلها لم أنه عىل الدنيا، ذم من

يقول: ذلك ويف الرش،

ش��رور ب��ع��د واألج��زاء ال��خ��ي��ر م��ن ك��ث��ي��رٍة أل��وٍف م��ن ج��زء ثَ��مَّ ن��ع��م
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العدم

فقال: يفنى، أْن وللحي يُوَلد، أال للوليد وتمنى العدم، وآثر الوجود العالء أبو كره لذلك

ال��ن��ف��س��اء ��ِه أمِّ م��ن ي��رت��ض��ع ول��م وض��ع��ه س��اع��ة م��ات ول��ي��ًدا ف��ل��ي��ت

الوجود، اتقاء الواجب من أنَّ رأى هنا، ومن القصد. تجاوز حتى ذلك من أكثر وقد
عدَّ وقد الوجود. لهذا الحافظ هو الذي النسل، عن باإلعراض سلسلته قطع يف واالجتهاد
قد بالرشور، مملوءٍة بيئٍة يف األبناء ألولئك إلقاء ألنه األبرياء؛ عىل جنايًة النسل العالء أبو

يقول: ذلك ويف يُوَلدوا، لم لو عنها بنجوٍة كانوا

ُخ��ط��ب��اء أم��ص��اره��م ع��ل��ى والٌة انَّ��ُه��ْم ول��و وال��ٌد ي��ج��ن��ي ال��ول��د ع��ل��ى
ن��ج��ب��اء أن��ه��م ح��ق��وًدا ع��ل��ي��ك وزاده��م ب��ن��ي��ك م��ن بُ��ع��ًدا وزادك
األرب��اء ح��لَّ��ه ض��لَّ��ت ال��ع��ق��د م��ن م��ؤرَّب ف��ي أل��ق��اه��م أبً��ا ي��رون

قربه: عىل يُكتَب أْن أوىص مات ملا أنه قدمنا وقد

أح��د ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ـ��َي ـْ ع��ل��ي�� أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

واألحزان، الهموم فيها لقي التي الحياة هذه فارق قد باملوت أنه يريد معناه، فهذا
وال الحياة، آالم أحسَّ ملا الدنيا، هذه إىل قذفه أباه أنَّ ولوال واملصائب، اآلالم وأنواع
من َعَزبًا حياته فقىض الجناية، هذه أباه يشاطر أْن يشأ لم أنه عىل املوت. حرسات
يصُف فقال العقم، وجوب عىل املختلفة أدلته العالء أبو ل فصَّ وقد زواج. وال نسٍل غري

النساء:

��م��اِت ب��ال��سِّ أذات��ك م��ن أص��اب��ك ول��ًدا ب��ه��نَّ ف��اس��ت��ف��دت ص��ح��ب��ن��ك
م��س��ق��م��ات ن��وائ��ب ع��ن ب��ذل��ك ن��اءٍ ف��غ��ي��ر ال��ب��ن��ي��ن ُرِزق وم��ن
م��ص��م��م��ات ي��ج��ئ��ن وأرزاء ُع��ق��وٍق وم��ن ي��ه��اب ثُ��ْك��ٍل ف��م��ن
م��ق��س��م��ات؟! وج��وه ف��ي ت��ب��يَّ��ُن ب��ؤٍس ف��أيُّ ال��ب��ن��اِت تُ��ع��َط وإْن
م��ل��وم��ات ال��خ��ط��وب وي��ل��ق��ي��ن ح��ل��يً��ا ويُ��ِرْدَن ب��ع��ول��ًة يُ��ِرْدَن
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م��ت��غ��ش��م��ات غ��ارٍة ف��ي وال ح��رٍب ي��وم ب��داف��ع��اٍت ول��س��ن
ال��م��ك��رم��ات إح��دى إلح��داه��ن ف��اج��ع��اٌت وال��ح��وادث ودف��ٌن
ال��م��ت��أيِّ��م��ات ل��ل��ن��س��وة ف��ي��ا ك��راًم��ا أزواًج��ا ي��ف��ق��دن وق��د

عنه ونهى هللا حرَّم ما البنات وأد من استحسن حتى ذلك، يف بالغ كيف فانظر،
الهنود، من الزهاد مذهب النسل بغض يف يذهب لم العالء، أبا أنَّ يُعَلم هذا ومن الدين.
يحب من مذهب العالء أبو ذهب وإنما الحياة، للذات اجتنابًا النسل كرهوا إنما الذين
جميًعا، والولد للوالد وشقاءٍ ألٍم مصدر النسل رأى فقد استطاع، ما بالخري فيؤثرها نفسه

فيه. وزهد ه فذمَّ

الزواج

وألن سبيله، ألنه الزواج؛ عن يُعِرض أْن النسل، عن العالء أبو أعرض إذا الطبيعي من
ذمِّ يف نظمها التي تائيته قرأ من يعرفها اللزوميات، يف مرٍة غري ذكرها أخرى رشوًرا فيه

ومطلعها: النساء،

ال��م��ت��رن��م��ات ف��ي ال��ل��ه ب��ذك��ر م��س��ت��ع��ي��نً��ا ن��ه��ارك ف��ي ت��رن��م

فقال: ا، نصٍّ الزواج عن نهى قد أنه عىل

ب��ك��را وال ع��وانً��ا ت��ن��ك��ح وال ف��ع��فَّ ف��راق��ه��ا وش��ي��ك ت��م��ل��ك ل��م أن��ت ف��إن

ولعل نادرٌة. فيهن واإلحصان َة العفَّ أنَّ واعتقاده بالنساء، ظنه سوء من جاءه وذلك
منها شيئًا ونسب العالء، ألبي ترجمته يف الذهبي إليها أشار التي املزدكية هو الرأي هذا
رواية يرويها القرامطة إباحة من ألواٍن عىل الرسالة هذه الشتمال الغفران؛ رسالة إىل
يف االشرتاكية إىل أطواره بعض يف العالء أبي ميل يُؤيِّد ما اللزوميات ويف عليها. الساخط

فيقول: الزانية، وابن الحرة ابن بني العقل حكم يف يُفرِّق ال فهو النساء،

زان��ي��ه أم��ه وم��ن ح��ص��اٌن ح��رٌَّة أم��ه م��ن وس��ي��ان
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ويقول:

وع��ه��ار والدة ح��ل ل��ل��ع��ي��ن أش��ب��اح��ه��ا ف��ي األط��ف��ال م��ي��ز م��ا

املنفعة حكم أنه والعجب الرأي. هذا ينايف ال األخالق يف العالء أبي مذهب أنَّ وسرتى
الزواج أنَّ رأى فقد أمره، يف للناس نصح حني مخلًصا نصيًحا فكان الزواج، يف املطلقة
يرفع ألنه للمرأة؛ خريًا الزواج ورأى عنه، فنهاه وأثقاًال مؤنًا يكلفه ألنه الرجل؛ عىل رشٌّ
يقول تناقض إىل ذلك واضطره الزوج، لها يلتمس أْن والدها فأمر الحياة، أثقال عنها

فيه:

وت��زوي��ج ن��س��ٍل م��ن اب��ن��ك وَخ��وِّف ي��راع��ي��ه��ا ك��ي زوًج��ا ل��ب��ن��ت��ك واط��ل��ب

ولم فعاش الزواج كره اجتماعيٍّا، نظًرا املسألة يف ينظر ولم لنفسه، فرغ فلما
فقال: الرهبان، بسرية إعجابه وأعلن يتزوج،

ال��ش��ح��ائ��ح ال��ن��ف��وس ك��دَّ أك��ل��ه��م س��وى ��ب��وا ت��رهَّ ال��ذي��ن ع��ي��ش وي��ع��ج��ب��ن��ي

املرأة

تُقَطع أنَّ ويرى أطوارها، جميع يف الظن بها ييسء ألنه قبيح؛ املرأة يف العالء أبي رأي
فقد العلم فأما ليشءٍ، منها تصلح ال هي إذ العامة؛ الحياة وبني بينها والوسائل األسباب

فقال: عليها، حظره

وق��راءه ك��ت��اب��ًة وخ��ل��وا ن وال��رد وال��غ��زل ال��ن��س��ج ع��ل��م��وه��ن
وب��راءه ي��ون��س ع��ن تُ��ج��ِزي ـ��الص واإلخ��ـ ب��ال��ح��م��د ال��ف��ت��اة ف��ص��الة

يهم أْن من بد ال بل ذلك، يف العالء أبي أمر يطيعوا أْن كافة للناس يكن لم وإذ
أو الفاني، الشيخ إال املعلمني، من عليها يدخل أال يف ألح فقد املرأة، بتعليم بعضهم

فقال: الهالكة، العجوز
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م��ه��ت��م��ات ف��غ��رن ال��الئ��ي م��ن ع��ج��وٍز ع��ن ال��تِّ��الوة ل��ي��أخ��ذن
م��ت��أثِّ��م��ات ال��ض��ح��ى وي��رك��ع��ن ُج��ن��ح ب��ك��ل ال��م��ل��ي��ك ي��س��ب��ح��ن
م��ت��رج��م��ات ال��م��راد ق��ل��ن إذا ل��ح��ٌن ال��ف��ت��ي��ات ع��ل��ى ع��ي��ٌب ف��م��ا
م��ح��ك��م��ات آيً��ا ي��ل��ق��ن��ه��نَّ ض��ري��ٍر رج��ل م��ن يُ��دنَ��يْ��ن وال
��م��ات ال��م��ت��ث��غِّ م��ن ول��م��ت��ه ي��داه م��رت��ع��ًش��ا ك��ان م��ن س��وى

العالء، أبي مبلغ منه بلغ شاعًرا أنَّ نظن ما املرأة، لحال وصف التائية هذه ويف
يف العالء أبو تشدد وقد إتقان، أي عرصه يف حالها درس أتقن كان أنه عىل يدل وهو

فقال: الحجاب،

وراءه ال��ق��ي��ان غ��نَّ��ت إْن ـ��ِس��ت��ر ـْ ال��س�� أم��ام ب��ال��ج��ل��وس ال��س��ت��ر ت��ه��ت��ك

اللزوميات. يف مرة غري الجماعات، شهود وعن الحج عن املرأة ونهى

األخالق

يف األخالق من العالء أبو تناول ما ل نُفصِّ أْن أحببنا إْن القارئ، ونظلم أنفسنا نظلم
نبنيِّ أْن سبيلنا وإنما بأرسه، الكتاب هذا يعدل كتابًا يستغرق ذلك فإن اللزوميات؛
اللذة قاعدة هي — نعتقد فيما — القاعدة هذه األخالق. يف رأيه عليها بنى التي قاعدته
غريبًا موقًعا القلوب من االسم هذا وقع وربما اليوناني. الفيلسوف أبيقور وضعها التي
باللذات، مستهرتًا رجًال إال أبيقور من يفهمون ال النَّاس فإن العالء؛ أبي إىل بالقياس
لفلسفة املستقيص الدارس أنَّ غري العالء؟! أبي من الرجل هذا فأين عليها، متهالًكا
كان عظيًما. يكن لم العالء أبي وبني بينه الفرق أنَّ يرى وحياته، اليوناني الحكيم هذا
اللذات، من تحصيله استطاع ما كل ل يحصِّ أْن اإلنسان حق من أنَّ يرى الحكيم هذا
إنما الحياة هذه يف اللذة كانت وإذ عليها، ويزيد يرجحها ما اآلالم من له تنتج أال عىل
يستطع لم ألنه عمًال؛ اللذة رفض إىل أبيقور انتهى جرم فال مضاعف، ألم إىل تئول
الجسم، وصحة النفس راحة تعقبه القليل األلم أنَّ ورأى األلم. من خاليًة لها يُحصِّ أْن
العالء أبي حال مثل يف حياته أنفق لذلك والشقاء؛ األلم يعقبها الكثرية اللذة من خريٌ
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أصله بقي ثم الثياب، خشن إال يلبس وال الشعري، إال يأكل ال فكان والقناعة، الزهد من
الرجل ذُِكر هنا، ومن مالذهم. يف فانهمكوا رأيه، بظاهر تالميذه بعض وأخذ الفلسفيُّ

امللذات. طلب يف باإلرساف
نجتزئ كثريٍة، مواضع يف اللزوميات عليه تدلُّ كما هذا، أبيقور رأي يرى العالء أبو

بقوله: منها

خ��ن��س��ن��ه ع��نِّ��ي خ��ي��اره��ا ألن إال ال��ل��ذات ع��ن أع��رض ول��م

أراد فمن النساء. يف باالشرتاكية العالء أبو يشري أْن ذلك بعد الغريب من فليس
وامليم التاء باب يف قصائده، من الطوال إىل فلريجع لة، املفصَّ الفضائل يف رأيه يعرف أْن

اللزوميات. من والنون

السياسة

مصدر يف التفكري إىل دعاه واألمراء، امللوك ُظْلم من وقرأ رأى ما عىل العالء أبي ُسْخُط
ليقوموا حكامها استأجرت التي ة األُمَّ إال مصدًرا لها يَر فلم لهم، أُِتيحت التي السلطة
والتعاون ملقتهم كاٍف الحكام فيه يقع القاعدة لهذه تجاوٍز فأيُّ العامة، بمصالحها

يقول: وفيه الحكم، يف اإلفرنجية اآلراء أحدث وهو عليهم،

أم��راؤه��ا ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر أم��رت أم��ًة أع��اش��ر ف��ك��م ال��م��ق��ام ُم��لَّ
أج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا وع��دوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا

والبيعة االنتخاب يرى وإنما وراثته، وال امللك يرى ال العالء أبا أنَّ نعلم هنا ومن
يف فكثريٌ امللوك، من واملحدثني القدماء عىل سخطه فأما الجمهوريون. يراها كما —

سبق. فيما بعضه روينا وقد اللزوميات،
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االقتصاد

العالء: أبي بقول النَّاس بعض اغرت

م��ش��ت��رك��ا األم��ر خ��ل��ت ال��ب��س��ي��ط��ة م��ن أن��م��ل��ٍة ق��در ل��غ��ي��ري أو ل��ي ك��ان ل��و

من نوٌع وهذا الفرنج، من االشرتاكيني مذهب يرى ، اشرتاكيٌّ العالء أبا أنَّ فظن
الثروة، تقسيم يف العالء ألبي ل املفصَّ الرأي نعرف ال ألنا فيه؛ نتورط أْن نحب ال الغلو

فقال: واألغنياء، الفقراء إىل النَّاس انقسام كره أنه نعرف وإنما

وأغ��ن��ي��اء اف��ت��ق��اٍر أول��و ع��ل��ي��ه��ا م��ش��ى ب��الًدا وي��ا
أش��ق��ي��اء ف��ي��ك م��ن ف��ك��ل ب��ال��م��خ��ازي ال��ل��ه ق��ض��ى إذا

فقال: البؤس، يف اشرتكوا كما النِّْعَمِة يف النَّاس يشرتك أْن وتمنى

ال��ن��ع��م��اء ع��ل��ي��ه��م ق��وٌم ـ��م��ة ال��ن��ع��ـ ف��ي ال��م��ض��ي��ق��ي��ن ي��ش��رك ال ك��ي��ف

فقال: عليها، وحث الزكاة وحمد

ع��ش��ر ون��ص��ف ال��زك��اة ف��ي ب��ع��ش��ٍر أن��اًس��ا أوص��ى ال��ذي رف��ق وق��د

فقال: وعبٍد، َسيٍِّد بني يفرِّْق فلم بها، وأمر املساواة وأَحبَّ

ب��رب��ر آل م��ن ام��رئ ع��ل��ى ـ��ُي ـْ ال��ه��اش��م��ي�� ي��ف��خ��رنَّ ال
ك��ق��ن��ب��ر إال ع��ن��ده ـ��ٌي ـْ ع��ل��ي�� م��ا ي��ح��ل��ف ف��ال��ح��قُّ

مسلًما الرجل يكون أْن يهمه وليس أديانهم، اختلفت وإْن النَّاس بني يُفرِّْق لم بل
يقول: ذلك ويف الخري، يفعل دام ما مجوسيٍّا أو

زم��زم أو ب��ق��ب��ل��ٍة وص��لِّ ه��م��ًال ت��ك��ن ف��ال اع��ت��ق��دت م��ا أف��ض��ل وال��خ��ي��ر

الطعام.» عىل املجوس هينمة «ولزمزمة
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َمْوِته بعد الجسم تكريُم

يف يُواَرى أْن يرى بل تكريمه، يرَض ولم العالء، أبو بجسمه يحفل لم اإلنسان مات إذا
يقول: ذلك ويف يتألم، وال يحس ال فإنه يشءٍ، أي به يُفَعل أْن أو الرتاب،

ه��ب��اء ال��زم��ان ط��ال إذا وُه��نَّ م��وت��ه ب��ع��د ال��ف��ت��ى أوص��ال ن��ك��رم

فقال: التوابيت، يف موتاهم وضع النصارى عىل أنكر وقد

رح��ب��ا وال يُ��رَف��ع ل��م ال��خ��ش��ب م��ن ب��ي��تً��ا م��ص��رع��ه ح��ان ل��دف��ي��ٍن ي��س��روا ق��د
ص��ح��ب��ا ص��اح��ٍب أول��ى وه��و ب��ه أن��ٌس ف��ل��ه وال��ث��رى ات��رك��وه ه��ؤالء ي��ا

يقول: ذلك ويف وأحبه، موتاهم الهند تحريق مرٍة غري العالء أبو استحسن وقد

ال��ت��ب��اري��ح ط��ول م��ن أروح وذاك م��ي��ت��ه��م ال��ه��ن��د أه��ل ل��ت��ح��ري��ق ف��اع��ج��ب
وت��ط��ري��ح خ��ف��ي وال إل��ي��ه ت��س��ري ض��ب��ع م��ن ي��خ��ش��ون ف��م��ا ح��رق��وه إْن
وال��رِّي��ح ل��ل��ن��ك��راء وأذه��ُب غ��بٍّ��ا م��ي��ت��ن��ا ك��اف��ور م��ن أط��ي��ب وال��ن��ار

القرن، هذا يف مات الذي سبنرس اإلنجليزي الفيلسوف أخذ الهندية، السنة وبهذه
وصيته. وأُنِفذت جسمه بتحريق فأوىص

الحيوان

يف ذلك فصلنا وقد الثمرات، من يخرج وما الحيوان تحريم الهند أهل عن العالء أبو أخذ
قوله: ذلك فمن الشعر، من فيه قال ما اآلن نورد أْن وحسبنا األوىل، املقالة

��ح��ائ��ح ال��صَّ األم��ور أن��ب��اء ل��ت��س��م��ع ف��ال��ق��ن��ي وال��دِّي��ن ال��ع��ق��ل م��ري��ض غ��دوت
ال��ذب��ائ��ح غ��ري��ض م��ن ق��وتً��ا ت��ب��ِغ وال ظ��ال��ًم��ا ال��ب��ح��ُر أخ��رج م��ا ت��أك��ل��ن ف��ال
ال��ص��رائ��ح ال��غ��وان��ي دون ألط��ف��ال��ه��ا ص��ري��ح��ه أرادت ��اٍت أمَّ ب��ي��ض وال
ال��ق��ب��ائ��ح ش��رُّ ف��ال��ظ��ل��م وض��ع��ت ب��م��ا غ��واف��ٌل وه��ي ال��ط��ي��ر ت��ف��ج��ع��ن وال
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ف��وائ��ح ن��ب��ٍت أزه��ار م��ن ك��واس��ب ل��ه ب��ك��رت ال��ذي ال��ن��ح��ل ض��رب ودع
وال��م��ن��ائ��ح ل��ل��ن��دى ج��م��ع��ت��ه وال ل��غ��ي��ره��ا ي��ك��ون ك��ي أح��رزت��ه ف��م��ا
ال��م��س��ائ��ح ش��ي��ب ق��ب��ل ل��ش��ان��ي أب��ه��ت ف��ل��ي��ت��ن��ي ه��ذا ك��لِّ م��ن ي��دي م��س��ح��ت

يُراَجع كثريٌ، كالٌم والنسك الزهد موضوعات من وغريه املوضوع هذا يف الهند وألهل
هذه شاعت وملا العالء، أبي عن سالمون كتب وفيما للشهرستاني، والنَِّحل امللل يف
أبي بني ياقوت رواها التي املناظرة كانت مرص، إىل وانتهت العالء أبي عن القصيدة
هذه قرأ ومن الحيوان. تحريم يف العالء أبي وبني الدُّعاة، داعي عمران بن هللا هبة نرص
مناظرته؛ يريد وال مدافعة، الرجل يدافع كان إنما العالء أبا أنَّ يف يَُشكَّ لم الرسائل،
زهًدا له هللا أباح عما تجاوز ذلك وأنَّ مباح، أنه يعتقد وهو الحيوان ترك أنه زعم فقد
عليه ُعِرضت فلما بفقره، اعتذر ثم الحيوان، أكل تحريمه عىل يدل شعره أنَّ مع وورًعا،
بعدها مات مشاكسة بينهما كانت حتى عليه، يلحُّ الدعاة داعي يزل ولم رفضها، الثروة

بقليل. العالء أبو
وأبو اآلن. الغرب فالسفة من كثري بني شائع معروف، مذهب الحيوان عن والصوم
محاورته إىل فارجع ذلك، تتبني أْن أحببت فإذا له، وأرحمهم بالحيوان النَّاس أرفق العالء

ونحوها. والشاة والجمل للديك

العزلة

قدمنا كما — إليها ق يُوفَّ لم وإْن العزلة، يؤثر كان أنه عىل يدالن وسريته العالء أبي شعر
معروٌف، قديٌم مذهٌب هي بل فيها، رغب أو العزلة اخرتع من أول العالء أبو وليس —
الناس. بني مشرتٌك معروٌف ذمها أو العزلة فضل يف والقول الهند. أهل عند سيما وال

الفلسفية خصائصه

بينهم يعهدوا لم املسلمني أنَّ تعرف العالء، أبي فلسفة يف لناها فصَّ التي املقالة هذه من
بينهما ثم والعملية، العلمية الفلسفة بني جمع قد مثله، فيلسوًفا وحديثهم قديمهم يف
يف املسلمني عند يلزم ال ما التزم الذي الفذ الفيلسوف هو العالء وأبو واللغة. العلم وبني
الناس. اعتزال وأراد والنسل، الزواج وأبى النبات والتزم الحيوان فحرَّم ولفظه، سريته
حرمها فقد الخمر. رفض يف غريبٌة شدة — اللذة أصحاب من أنه مع — العالء وألبي
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سماه ا خاصٍّ كتابًا ذمها يف وألَّف والدين. والصحة العقل جهة من ثالث: جهاٍت من
باإلله واعرتف النبوات، أنكر الذي الفذ الفيلسوف هو العالء وأبو الراح». «حماسة
لم سامًلا ذلك مع بقي ثم أحكامه، من بيشءٍ وهزئ القرآن وعارض بالتكليف، وعرض
ثالثة يف نحرصها فإنا السالمة هذه علة عن سألت فإذا مات. أْن إىل نفسه يف أذى يصبه
أنَّ الثاني: ذلك. يف القول قدمنا وقد — الرأي وإخفاء االحتياط يف مهارته األول: أشياء؛
الحكام. له يفرغ فلم والروم، ومرص حلب بني سيايس اضطراٍب أيام كانت أيامه أكثر
دولة كانت مرداس، بني دولة وهي فلسفته، أيام حلب عىل غلبت التي الدولة أنَّ الثالث:
القهر همها كل وإنما فيها، تفكر وال املوضوعات هذه بمثل تحفل ال خالصة، بدوية

والسلطان.
فيتخذ بأسمائهم، يعنونها اللغة يف بكتب عنه، الحكام يدفع كان العالء أبا أنَّ عىل
فألف الدزبري، مع فعله بل املرداسية، حكام عىل هذا يقرص ولم أصدقاء، منهم بذلك له
األذاة من َسِلَم لذلك العالء؛ أبو يكرههم الذين الفاطميني نائب وهو ا خاصٍّ كتابًا له
يُقتَلون كانوا الفرنج، الفالسفة من أمثاله أنَّ مع للميالد، عرش الحادي القرن يف الدينية
الكثري. العجب إىل سالمون دعى ما وهذا أوروبا. يف عرش السادس القرن يف ويُعذَّبون

يفرغ ال وفلسفته، وعلمه أدبه وعن العالء، أبي عن نكتب أْن أحببنا ما خالصة هذه
قنا ُوفِّ أننا نزعم ولسنا واِضَحنْي، والخامس الرابع القرن له يتجىل حتى القارئ منها
جهًدا ندع لم أنا نعتقد وإنما الكمال، من يقرب ما إىل وال التأليف، يف الكمال إىل فيها
نذمه؛ وال العالء أبا نحمد ولسنا بذلناه. إال واالستنباط التعليل ويف والتنقيب، البحث يف
وإنما — الكتاب تمهيد يف قدمنا كما — بذلك لنا تسمح ال التَّاريخ تأليف يف قاعدتنا ألن
املاضية، عصورهم يف املسلمني صور من حيًة صورة فر السِّ بهذا مثلنا قد نكون أْن نرجو
والعناء، الجهد من ذلك يف لقينا ما نحتسب وحده هللا وعىل واالعتبار. العظة إىل تدعو

والتوفيق. املعونة التماس يف نفزع وإليه
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